รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยวิ สามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
.............................
ผูมาประชุม
๑. นายเฉลิ มพล
๒. นายชาญณรงค
๓. นายไพฑูรย
๔. นายฤทธิสรรค
๕. นายประสงค
๖. นายภพ
๗. นายไพฑูรย
๘. น.อ.บุญมี
๙. นายชั ยโรจน
๑๐. นายอัมพล

มั่งคั่ง
ชลการ
บุญพุทธ
เทพพิทัก ษ
จันจําปา
ภูส มปอง
พรหมสอน
สุปรียชาติ
สินธุพุฒิพงศ
ทองพุ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ผองแผว
เปรมภิรักษ

รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(ลากิจ)

ผูไมมาประชุม
๑. จ.ส.อ.เกริกชัย
๒. นางอําไพวรรณ

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นางสาวสมปรารถนา
นายประชา
นายศักดิ์
นายยอดยุทธ
นายนพพร
นายสุ ระจิต
นายอดิศักดิ์
นายเจษฎา
นางกิมรวย
นายกฤชพล
นางเดือนลอย
นางศิริวรรณ

วิกรัยเจิดเจริญ
กิจตรงศิริ
เลรุงรดิศ
เดชรุงเรือง
เตชาวิวัฒนบูลย
เต็งศิริอรกุล
กุลวงศ
ชังอิน
แปนทอง
เมืองเหนือ
คําแดงสด
วิชัยโย

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

นายนเรต
นายศรัณย
นางสมลักษณ
นางพิมพนภัส
นายมนตตรี
นายกรศิริ
นายไพสิฐ
นายสวาท
นายประสพ
นางสุจิตรา
นางสาวธัญญพัทธ
นางสุ นทรี
นางภัททิ ยาภรณ
นายพงศธร
นายเจนณรงค
นายทองพูน
นายพิศาล
วาที่ ร.ต.มงคล
น.ส.ณัฐปภัสร
นายชัยยันต
นางสาวดวงใจ
จ.อ.นนทธวัช
นายธนิต
นางเสาวลักษณ
นายณรงคฤทธิ์
นายอนุชิต
น.ส.นรินทร

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

ศรีเมือง
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ศรีเมือง
หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
บุญณพัฒน
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ภัทรกอพงศสุข
รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง
ธนะคุณ
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
มิ่งไชย
ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ศรีสมุทร
ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
ดวงคํา
ปรุโปรง
ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ
นามพิทักษ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ศรีบุ ญสถิตพงษ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ทินกรวงศ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ใครบุตร
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โชติมานนท
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นามมณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เอิบสุข
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
ดีพรอม
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
อินจําปา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ฏปวรนันท
นักวิชาการคลังชํานาญการ
จันลองคํา
หัวหนางานเลขานุการสภา
สุพจนนิติภักดี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ทาศิริ
นิติกร
แหงธรรม
นิติกร
กันธิยา
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ
ทองแสง
สถาปนิก
อัปกาญจน
เจาพนักงานธุรการปฏิบั ติงาน
คมเมน
เจาพนักงานการเงิน
……………………………………
ประธานจะแจงใหที่ประชุ มทราบ
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันศุกรที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

๓.
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง

เพื่อทราบ (ถามี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

เพื่อพิจารณา
๔.๑ ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการศึกษา)
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
๔.๒ ญัตติ ขอแกไ ขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กองสวัสดิการสังคม)
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติใชจา ยเงินสะสมเพื่อแกไ ขปญหาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ (กองวิชาการและแผนงาน)
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง

อื่นๆ

.........................................................
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
วัน นี้เ ป น การประชุ มสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี สมั ยวิ ส ามั ญ สมั ยที่ส อง ประจํา ป พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภา จุด เทียน ธูป บู ช าพระรัตนตรัย กราบเรียน
เชิญครับ
************
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
ตามที่ นายกเทศมนตรี น ครอุ บ ลราชธานี ขอให เ ป ดประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย วิ ส ามั ญ สมัย ที่ ส อง
ประจํา ป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่ อให สภาเทศบาลพิจ ารณาให ความเห็ นชอบหรื ออนุมัติ ใช จายเงินสะสมเพื่ อแก ไ ข
ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามความในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบั ญญัติเ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ตั้งแตวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดไม
เกินสิบหาวัน
ผู วาราชการจัง หวัด อุบ ลราชธานี ไดพิจารณาแล วเห็ นวานายกเทศมนตรี นครอุ บ ลราชธานี มี ความ
จําเป น เพื่อให ส ภาเทศบาลได พิจารณาให ความเห็ น ชอบหรืออนุมติ ใ ช จายเงิน สะสมเพื่อแกไขป ญหาความ
เดือดรอนให กับ ประชาชนตามอํ านาจหนาที่ และเนื่อ งจากไมอยูระหวางสมัยประชุ มสภาเทศบาล จึงอาศั ย
อํานาจตามมาตรา ๒๖

๔.
แหง พระราชบั ญญั ติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก ไขเพิ่มเติมถึ ง (ฉบับ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๓๖ (๒) จึงประกาศเรียกประชุ ม
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ มีกําหนดสิบหาวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายสฤษดิ์ วิฑูรย)
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ประชุมพรอมแลวผมขอเรียนเชิ ญประธานดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอเป ด ประชุ ม สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ส อง ประจํ า ป พ .ศ.๒๕๖๒
นายกเทศมนตรี น ครอุบ ลราชธานี ท า นรองนายกเทศมนตรี ฝ า ยบริห ารและท า นสมาชิ ก สภาเทศบาล
ผู ทรงเกียรติทุกทาน ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจง ให ที่ป ระชุ มทราบ ตองขอขอบคุณทางเทศบาลนครฯ
ในชวงงานสงกรานตเราเหนื่อยหนักกันมาก เทศบาลนครฯมีความสามารถในการจัดงานไดดี และมีผ ลกระทบ
เยอะมากขอใหทานอดทนหนอย และกฎหมายใหมขอทานศึกษานิดหนึ่งเพราะเมื่อใด กกต. มีประกาศออกมา
ใหมีการจัดการเลือกตั้ง ก็จะพนจากตําแหนงโดยอัตโนมัติ ผมจึงเรงรัดให เ รารีบ ทํา งาน เพราะวาโอกาสของเรา
มันสั้นลงๆทุกที และเรื่อ งที่จะเรียนทานตอก็คือ วันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่จะถึง ผู วาราชการจัง หวั ด
อนุมัติให อบจ. สรางซุมเฉลิมพระเกียรติ ใหญมาก ฐาน ๒๖ เมตร สู ง ๑๐ เมตร มอบให เป นภารกิจ อบจ.และ
ใหเสร็จภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ใหเทศบาลนครฯสั่งการเจาหนาดูแลประตูให เป ดไวตลอดเพราะทาง
อบจ.จะเขาดําเนินการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เชิญหัวหนาทองพูน
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญงาน
กราบเรียนทานประธานสภา ไดรับ การประสานจากสํ านักงานจังหวัดอุบ ลฯ ให เทศบาลนครฯ หาเช า
เต็นท ขนาดใหญ ๒๐X ๒๘ เมตร เพื่อรองรับจิตอาสาที่จะมารวมกิจกรรมโดยไมตากฝนและตากแดด ใช เวทีใต
พระบรมรูป และการตกแตงเวทีรอหนังสือและพระบรมฉายาลัก ษณจะตองเปนแบบเดียวกันทั้งประเทศ
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทานนายกฯ ในสวนของเวที เทศบาลนครฯจะเปนแมงาน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การแตงกายก็
จะเปนแบบเต็มยศ เสื้อขาวกางเกงดํา ติดเหรียญ ร.๑๐

๕.
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันศุ กรที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ต อ ไปเป น ระเบี ยบวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
สมัยวิส ามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกรที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ มไดตรวจสอบแล วเปน
อยางไรบางครับ/ เรียบรอยใชไหมครับ / ถาไมมีผูอภิปรายไมถือวารับรองรายงานการประชุ มสภาฯ
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี สมัยวิส ามัญ สมัยที่ห นึ่ง ประจําป
พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกรที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง

เพื่อทราบ (ถามี)

นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเรื่องเพื่ อทราบ มีเ รื่องสื บ เนื่องจากคราวที่แ ล วหรือ ไม / ถาไม มี / ตอเป น ระเบี ยบวาระที่ ๔
เชิญครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

เพื่อพิจารณา
๔.๑ ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการศึกษา)
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรื่อง ขอเสนอญัต ติขออนุมั ติ แ กไ ขเปลี่ ย นแปลงคํา ชี้ แ จงงบประมาณรายจายประจํ าป ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดวยเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ไดป ระกาศใช เ ทศบั ญ ญัติง บประมาณรายจา ยประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยสํานักการศึกษา ไดรับอนุมัติงบประมาณในแผนงานการศึกษา งานโรงเรีย น , งานระดับ กอน
วัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุ ภัณฑคอมพิวเตอร , ครุภั ณฑการศึกษา แตเนื่องจาก
รายละเอียดคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายของครุภัณฑฯ ที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ าย

๖.
ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น เป นเกณฑราคากลางและคุณลัก ษณะพื้นฐานครุภั ณฑคอมพิวเตอร
ฉบั บเดือนพฤษภาคม 2561 (23 พฤษภาคม 2561) ป จจุบั น เกณฑราคากลางและคุณลัก ษณะพื้นฐาน
ครุ ภั ณฑ ค อมพิ วเตอร ฉบั บ เดื อ นมี น าคม 2562 (15 มี นาคม 2562) ทํ าให ดํา เนิน การจั ดซื้อ ครุ ภั ณฑ
คอมพิวเตอรของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีตองปรับไปตามเกณฑราคาฯ ฉบั บ เดือนมี นาคม
2562 จึงขอแกไขรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2562
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น พ.ศ. 2541
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 29 การแกไขเปลี่ย นแปลงคําชี้ แ จงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําให ลั กษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ ย น หรือเปลี่ ย นแปลง
สถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เหตุผล
เนื่องจากกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ไดจัดทํา เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มี นาคม 2562 เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561 (23 พฤษภาคม 2561) ในเทศบั ญญัติ
งบประมาณรายจายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม ส อดคล องกั บ เกณฑ ราคากลางและคุณลั กษณะ
พื้นฐานครุ ภัณ ฑคอมพิวเตอร ฉบับ เดือนมี นาคม 2562 (15 มี นาคม 2562) ทําให การดํา เนินการจัดซื้ อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและครุภัณฑการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานีตองปรับไปตาม
เกณฑราคาฯ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานีไดมี ครุภัณฑฯ ใช
ประกอบการเรี ย น การสอน พั ฒนาศั กยภาพผู เ รี ย น ผู ส อน ตลอดจนบุ ค ลากรทางการศึ กษาให มี ค วามรู
ความสามารถ มีการพัฒนาการจัดการศึกษา สนับ สนุนการเรีย น การสอน การปฏิ บั ติงาน ให มี ป ระสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผล
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเ กิดความคุมคาและเกิดประโยชน
สู ง สุ ด เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จึ งขออนุ มั ติ แ ก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํา ชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามรายละเอีย ดบั ญชี แก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคําชี้ แ จง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่แนบมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอมอบใหสํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นายมนตต รี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กราบเรีย นประธานสภาที่เ คารพและทานสมาชิ กผู ทรงเกีย รติทุ กทาน กระผมนายมนตตรี ธนะคุ ณ
ผู อํา นวยการสํา นัก การศึ กษา ขอแก ไขรายละเอีย ดคุ ณสมบั ติค รุภั ณฑ ให เป นไปตามเกณฑ ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร แตงบประมาณเทาเดิม
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒ (สํานักการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง

๗.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒ (สํานักการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
(สํานักการศึกษา)

๔.๒ ญัตติ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กองสวัสดิการสังคม)
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี)
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใช งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่ อ วั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2561 ไปแล ว นั้ น เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี มี ค วามประสงคจ ะขออนุ มั ติ แ ก ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของกองสวัสดิการสังคม ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ย วกับ สรางความเข ม แข็ ง
ของชุมชน หมวดคาครุภัณฑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ คือ
1.1 คาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น จํานวน 5 ตูๆ ละ 4,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท
1.2 คาตูเอกสาร 2 ชั้น จํานวน 5 ตูๆ ละ 1,700 บาท เปนเงิน 8,500 บาท
2. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ คือ คาเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็ น แบบตอ
ทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 26,000 บาท
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วา ดว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔
ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา ยในหมวดคาครุภั ณฑ ที่ดินและสิ่ งกอสรางที่ทําให ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา ครุ ภัณฑที่ดินและสิ่ งกอสราง
ที่ทํา ให ลัก ษณะ ปริม าณ คุ ณภาพเปลี่ ย น หรือเปลี่ ย นแปลงสถานที่กอ สรา ง ให เป น อํานาจอนุ มั ติของสภา
ทองถิ่น

๘.
เหตุผล
1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้นและตูเอกสาร 2 ชั้น กองสวัสดิการสังคม
ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อได เนื่องจากชว งที่เสนอตั้งงบประมาณรายการดังกลาว กองสวัสดิการสังคมได
สืบหาสินคาและราคาคุณลักษณะแลว สามารถดําเนินการจัดซื้อได แตหลังจากที่งบประมาณรายจา ยประจําป
ไดประกาศใช กองสวัส ดิการสั งคมจะดําเนินการจัดซื้อตามระเบี ย บฯ แตไม ส ามารถจัดซื้อไดเ นื่องจากสิ นคา
ดังกลาวไมมีในทองตลาด ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงมีความจําเปนตองขออนุมั ติแกไ ขเปลี่ ย นแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให ส ามารถ
ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑไดถูกตองตามระเบียบฯ ดังนี้
1.1 ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและขอโอนเงินงบประมาณรายจาย
- รายการคาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น จํานวน 5 ตูๆ ละ 4,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ขอความเดิม

ขอความใหม

- คาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น จํานวน 20,000 บ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บ แฟม 4 ชั้ น ขนาด
92.1X31.1X180.5 ซม. จํา นวน 5 ตู ๆ ละ
4,000 บาท (จัด ซื้อนอกบั ญชี ราคามาตรฐาน
ครุ ภั ณฑ ป 2561 เหตุ ผ ลเนื่ อ งจากหนว ยงานมี
ความจําเปนที่จะตองใชตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้ น ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานของหนวยงานจึง
ใหสามารถจัดซื้อไดตามราคาทองถิ่น)

- คาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น จํานวน 17,100 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้ น ขนาด
ไมนอยกวา 91X31X18๑ ซม.จํา นวน 5 ตูๆ ละ
3,420 บาท (จั ด ซื้ อ นอกบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑป 2561 เหตุผลเนื่องจากหนวยงานมีความ
จํ า เป น ที่ จ ะต อ งใช ตู เ หล็ ก เก็ บ แฟ ม 4 ชั้ น ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานของหนวยงานจึงให
สามารถจัดซื้อไดตามราคาทองถิ่น)

ขอโอนลด
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น งบประมาณอนุมัติ
20,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด 2,900 บาท คงเหลือเปนเงิน 17,100 บาท
เนื่อ งจากได มี ก ารขอแกไ ขเปลี่ ย นแปลงรายละเอีย ดคํา ชี้ แ จง ทํา ให จํา นวนเงิน ลดลงจาก 20,000 บาท
เปน 17,100 บาท ดังนั้นจึงขอโอนลด 2,900 บาท
ขอโอนเพิ่ม
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รายการคาถายเอกสาร งบประมาณ
อนุ มั ติ 32,000 บาท ป จ จุ บั น คงเหลื อ 17,401.50 บาท ขอโอนเพิ่ ม 2,900 บาท รวมเป น เงิ น
20,301.50 บาท เนื่ องจากกองสวั ส ดิก ารสั งคมมี ความจํ า เป นตอ งถ ายเอกสารซึ่ง มี จํา นวนปริ ม าณมาก
ดังนั้นจึงขอโอนเพิ่มจํานวน 2,900 บาท

๙.
1.2 ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ตูเอกสาร 2 ชั้น จํานวน 5 ตูๆ ละ 1,700 บาท เปนเงิน 8,500 บาท
ขอความเดิม

ขอความใหม

- คาตูเอกสาร 2 ชั้น จํานวน 8,500 บาท
เพื่อจ ายเป นคาจั ดซื้อตู เอกสาร 2 ชั้น ขนาด
80X40X๘3 ซม. ผลิตจากไมอัด
เคลือบผิวเมลามีน จํานวน 5 ตูๆ ละ 1,700 บาท
(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภั ณฑป 2561
เหตุผลเนื่องจากหนวยงานมีความจําเปนที่จะตอง
ใชตูเอกสาร 2 ชั้ น ที่มีคุณสมบัติเ หมาะสมกับ การ
ใช งานของหน วยงานจึ งให ส ามารถจัดซื้ อไดต าม
ราคาทองถิ่น)

- คาตูเอกสาร 2 ชั้น จํานวน 8,500 บาท
เพื่อจายเป นคาจัดซื้อตูเอกสาร 2 ชั้ น ขนาดไม
นอยกวา 80X40X๘3 ซม. ผลิตจากไมปาติเกิ้ล
เคลือบผิวเมลามีน จํานวน 5 ตูๆ ละ 1,700 บาท
(จัด ซื้อนอกบั ญชีร าคามาตรฐานครุ ภั ณฑ ป 2561
เหตุผลเนื่องจากหนวยงานมีความจําเปนที่จะตองใช
ตูเอกสาร 2 ชั้น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช
งานของหนวยงานจึงใหส ามารถจั ดซื้อไดตามราคา
ทองถิ่น)

2. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว ไดแก คาเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก กอง
สวัสดิการสังคม มีปญหาดานระบบน้ําประปาในอาคารสํานักงาน น้ําประปาไหลชาทําใหระบบการติดตั้งเครื่อง
ทําน้ํารอน-น้ําเย็ น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก ทําให ไ มส ะดวกในการใช งาน แตกองสวัส ดิการสัง คมมีความ
จําเปนตองจัดซื้อครุภั ณฑเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น เพื่อใช สํ าหรับ บริการประชาชนที่ม าติดตอราชการ ดัง นั้น
เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้ แ จงงบประมาณรายจายและโอนเงินงบประมาณ
รายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ ให ส ามารถดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อครุ ภั ณฑ ไ ด ถู ก ต องตาม
ระเบียบฯ ดังนี้
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและขอโอนเงินงบประมาณรายจาย
- รายการเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 26,000 บาท

๑๐.
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ขอความเดิม

ขอความใหม

คาเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็ น แบบตอ
ทอ ขนาด 2 ก อก มี หั วกอกจายน้ํา โดยเปน น้ํารอน
1 หัว น้ําเย็น 1 หัว ,เปนเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็ นแบบ
ตั้ ง พื้ น ระบบต อ ท อ ประปา, มี ร ะบบกรองน้ํ า ใน
ตัวเครื่อง, ความจุถั งเก็บ น้ําเย็ น ไม นอยกวา 4 ลิ ตร,
ความจุ ถัง เก็บ น้ํารอน ไม นอยกวา 2 ลิ ตร, ตัวเครื่อง
ทั้งภายนอกและภายในทําดว ยวัส ดุไม เป น สนิม , ถั ง
บรรจุน้ําภายในทําดวยวัส ดุไ ม เป นสนิม ไรส ารตะกั่ว,
มี อุ ป กรณ ค วบคุ ม การเป ด -ป ด น้ํ า , มี ร ะบบตั ด ไฟ
อั ต โนมั ติ , ใช ไ ฟฟ า AC 220 โวลต 50 เฮิ ร ตซ
จํานวน 1 เครื่อ งๆ ละ 26,000 บาท (จั ดซื้อ ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561)

คาเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็ น แบบถังคว่ํา จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น
แบบถั งคว่ํ าขนาดไม นอยกวา ๓๑X๓0X๙3 ซม.
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 12,900 บาท (จัดซื้อนอก
บัญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ ป 2561 เหตุ ผ ล
เนื่ อ งจากหน ว ยงานมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งใช
เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบถังคว่ํา ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกั บ การใช ง านของหน ว ยงานจึ ง ให
สามารถจัดซื้อไดตามราคาทองถิ่น)

ขอโอนลด
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภั ณฑงานบ านงานครัว คาเครื่ องทําน้ํารอน-น้ําเย็ น แบบถั งคว่ํา งบประมาณ
อนุมัติ 26,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 26,000 บาท ขอโอนลด 13,100 บาท คงเหลือเปนเงิน 12,900
บาท เนื่องจากไดมีการขอแกไ ขเปลี่ยนแปลงรายละเอีย ดคําชี้ แ จง ทําใหจํา นวนเงินลดลงจาก 26,000 บาท
เปนเงิน 12,900 บาท ดังนั้นจึงขอโอนลด 13,100 บาท
ขอโอนเพิ่ม
หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท ปจจุบันคงเหลื อ 58,600 บาท
ขอโอนเพิ่ม 13,100 บาท รวมเปนเงิน 71,700 บาท เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมมีความจําเปนตองใช วัส ดุ
คอมพิวเตอร สํ าหรับ ใช ในการปฏิ บั ติงานภายในหนวยงานซึ่งไมเ พีย งพอในการใช งาน ดังนั้นจึงขอโอนเพิ่ ม
13,100 บาท
เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชนสูงสุ ดและมี อุป กรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภ าพและบรรลุ ตามวัตถุป ระสงคเ ทศบาลนครอุบ ลราชธานี จึงขอเสนอ
ญัต ติข ออนุมั ติแ กไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจา ยและโอนเงิ นงบประมาณรายจ ายประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณา
ขออนุญาตใหกองสวัสดิการและสังคมเปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ

๑๑.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เชิญกองสวัสดิการและสังคม
นางสุจิตรา นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวั สดิการและสังคม
กราบเรียนท านประธานสภาที่เ คารพและสมาชิ ก ผู ทรงเกีย รติ ทุกทา น ดิฉั นนางสุ จิตรา นามพิทักษ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑ ๒ รายการ
ขอความเดิม คาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น จํานวน 20,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้อ ตู เ หล็ ก เก็ บ แฟ ม 4 ชั้ น ขนาด 92.1X31.1X180.5 ซม. จํ า นวน 5 ตู ๆ
ละ 4,000 บาท (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561 เหตุผ ลเนื่องจากหนวยงานมี ความจําเปน
ที่จะตองใชตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น ที่มีคุณสมบัติเ หมาะสมกับ การใช งานของหนวยงานจึงใหส ามารถจัดซื้อได
ตามราคาทองถิ่น)
ขอความใหม คาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น จํานวน 17,100 บาท
เพื่ อจ ายเป นค าจั ด ซื้อ ตูเ หล็ กเก็บ แฟ ม 4 ชั้ น ขนาดไม น อยกว า 91X31X18๑ ซม.จํา นวน 5 ตู ๆ
ละ 3,420 บาท (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561 เหตุผลเนื่องจากหนว ยงานมีความจําเป นที่
จะตองใชตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานของหนวยงานจึงใหส ามารถจัดซื้อไดตาม
ราคาทองถิ่ น) เนื่องจากในทองตลาดไม มี รานไหนผลิ ต ตูข นาดนี้จําหนาย จึงจํา เป นตองแกไ ขเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดขนาดตูที่สามารถจัดซื้อไดในทองตลาด
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทําไมเดิมตอนที่อนุมัติใหไปดูข นาดนี้มาแลวทําไมถึงเลิกผลิตภายในไมกี่เดือน เชิญครับ
นางสาวนรินทร คมเมน เจาพนักงานการเงิน
กราบเรียนทานประธานสภาที่เ คารพ และทา นสมาชิ กผู ทรงเกีย รติ ตอนไปสํา รวจประมาณชวงเดือน
ธันวาคม ณ ตอนนี้เดือนเมษายน ไดมีการเลิกผลิตและไดตรวจสอบหลายรานคาแลวไมมีสินคาแลว
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑสํานักงาน คาตูเหล็กเก็บแฟม ๔ ชั้น
จํานวน ๕ ตูๆละ ๓,๔๒๐ บาท เปนเงิน ๑๗,๑๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑสํานักงาน คาตูเหล็กเก็บแฟม ๔ ชั้น
จํานวน ๕ ตูๆละ ๓,๔๒๐ บาท เปนเงิน ๑๗,๑๐๐ บาทโปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑสํา นักงาน คาตูเหล็กเก็บแฟม ๔ ชั้น
จํานวน ๕ ตูๆละ ๓,๔๒๐ บาท เปนเงิน ๑๗,๑๐๐ บาท

๑๒.
นางสาวนรินทร คมเมน เจาพนักงานการเงิน
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สืบเนื่องจากรายการขางตน จึงขอโอนตามรายการดังนี้
ขอโอนลด
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาตูเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้ น งบประมาณอนุมัติ 20,000 บาท
ปจจุบันคงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด 2,900 บาท คงเหลือเปนเงิน 17,100 บาท เนื่องจากไดมี การขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําชี้แจง ทําใหจํานวนเงินลดลงจาก 20,000 บาท เป น 17,100 บาท ดังนั้นจึง
ขอโอนลด 2,900 บาท
ขอโอนเพิ่ม
หมวดคา ใช ส อย ประเภทรายจายเพื่อ ให ไ ดม าซึ่งบริการ รายการค าถ า ยเอกสาร งบประมาณ อนุมั ติ
32,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 17,401.50 บาท ขอโอนเพิ่ม 2,900 บาท รวมเป นเงิน 20,301.50 บาท
เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมมีความจําเปนตองถายเอกสารซึ่งมี จํานวนปริม าณมาก ดังนั้นจึงขอโอนเพิ่ม จํานวน
2,900 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนลดคาครุภัณฑสํานักงาน โอนเพิ่มหมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รายการคาถายเอกสาร จํานวน ๒,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนลดคาครุภัณฑสํานักงาน โอนเพิ่มหมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รายการคาถายเอกสาร จํานวน ๒,๙๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหโอนลดคาครุภัณฑสํานักงาน โอนเพิ่มหมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไ ดมา
ซึ่งบริการรายการคาถายเอกสาร จํานวน ๒,๙๐๐ บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนรายการที่ ๒ คาตูเก็บเอกสาร ๒ ชั้น จํานวน ๕ ตู เชิญครับ
นางสาวนรินทร คมเมน เจาพนักงานการเงิน
เรีย นท านประธานสภาที่ เ คารพ รายการต อไป ขอแกไ ขเปลี่ ย นแปลงคํา ชี้ แ จงงบประมาณรายจา ย
ตูเอกสาร 2 ชั้น จํานวน 5 ตูๆ ละ 1,700 บาท เปนเงิน 8,500 บาท

๑๓.
ขอความเดิม คาตูเอกสาร 2 ชั้น จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัด ซื้อตูเอกสาร 2 ชั้ น ขนาด 80X40X๘3 ซม. ผลิตจากไมอัด เคลื อบผิ วเมลามี น
จํานวน 5 ตูๆ ละ 1,700 บาท (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561 เหตุผ ลเนื่องจากหนวยงาน
มีความจําเปนที่จะตองใช ตูเอกสาร 2 ชั้ น ที่มี คุณสมบัติเ หมาะสมกับ การใช งานของหนวยงานจึงให ส ามารถ
จัดซื้อไดตามราคาทองถิ่น)
ขอความใหม คาตูเอกสาร 2 ชั้น
เพื่อ จายเปน คาจั ดซื้อ ตูเอกสาร 2 ชั้ น ขนาดไมน อยกว า 80X40X๘3 ซม. ผลิ ต จากไม ปาติ เ กิ้ ล
เคลือบผิวเมลามีน จํานวน 5 ตูๆ ละ 1,700 บาท (จัดซื้อนอกบัญชี ราคามาตรฐานครุภั ณฑป 2561 เหตุผ ล
เนื่ องจากหนว ยงานมีค วามจํ าเปน ที่จ ะต องใช ตูเ อกสาร 2 ชั้ น ที่ มี คุ ณสมบั ติเ หมาะสมกับ การใช ง านของ
หนวยงานจึง ให ส ามารถจัดซื้อไดตามราคาทอ งถิ่ น เนื่องจากผลิ ตภัณ ฑเลิ กผลิ ตจากไมอัดแลว ผลิ ตเป นไม
ปาติเกิ้ลแทนคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑสํานักงาน ตูเอกสาร ๒ ชั้น ผลิตจาก
ไมอัดเปลี่ยนเปนผลิตจากไมปาติเกิ้ล จํานวน ๕ ตู เปนเงิน ๘,๕๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑสํานักงาน ตูเอกสาร ๒ ชั้น
ผลิตจากไมอัดเปลี่ยนเปนผลิตจากไมปาติเ กิ้ล จํานวน ๕ ตู เปนเงิน ๘,๕๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑสํานักงาน ตูเอกสาร ๒ ชั้น ผลิตจาก
ไมอัดเปลี่ยนเปนผลิตจากไมปาติเกิ้ล จํานวน ๕ ตู เปนเงิน ๘,๕๐๐ บาท

รายการตอไปเชิ ญครับ
นางสาวนรินทร คมเมน เจาพนักงานการเงิน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ รายการที่ ๓ ประเภทครุภั ณฑงานบ านงานครัว ไดแ ก คาเครื่องทําน้ํา
รอน - น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก กองสวัสดิการสังคม มีปญหาดานระบบน้ําประปาในอาคารสํ านักงาน
น้ําประปาไหลชาทําใหระบบการติดตั้งเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก ทําให ไม ส ะดวกใน
การใชงาน แตกองสวัสดิการสังคมมีความจํ าเป นตองจัดซื้อครุภั ณฑเ ครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็ น เพื่อใช สํา หรับ
บริการประชาชนที่มาติดตอราชการ ดังนั้น เทศบาลนครอุบ ลราชธานีจึงขออนุมั ติแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคําชี้ แ จง
งบประมาณรายจ า ยและโอนเงิน งบประมาณรายจา ยประจํา ปง บประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใหส ามารถ
ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑไดถูกตองตาม ระเบียบฯ ดังนี้

๑๔.
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและขอโอนเงินงบประมาณรายจาย
- รายการเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 ก อก จํานวน 1 เครื่อง เป นเงิน 26,000 บาท
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ขอความเดิม

ขอความใหม

คา เครื่ อ งทํา น้ํา รอน-น้ํา เย็ น แบบต อ ทอ ขนาด 2
กอก เพื่อจายเป นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน -น้ําเย็ น
แบบตอทอ ขนาด 2 กอก มี หัวกอกจายน้ํา โดยเป น
น้ํารอน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว ,เปนเครื่องทําน้ํารอนน้ํา
เย็นแบบตั้งพื้น ระบบตอทอประปา, มี ระบบกรองน้ํา
ในตัว เครื่ อง, ความจุถั ง เก็ บ น้ํ า เย็ น ไม น อยกวา 4
ลิ ต ร, ความจุ ถั ง เก็ บ น้ํ า ร อ น ไม น อยกว า 2 ลิ ต ร,
ตัวเครื่องทั้ง ภายนอกและภายในทําดวยวัส ดุไ ม เป น
สนิม , ถั งบรรจุน้ําภายในทําดวยวัส ดุไม เ ปนสนิม ไร
สารตะกั่ว, มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา, มี ระบบ
ตัดไฟอัตโนมัติ, ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
จํานวน 1 เครื่ องๆ ละ 26,000 บาท (จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561)

คาเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบถังคว่ํ า จํานวน
เพื่ อ จา ยเป นค า จัด ซื้ อ เครื่ อ งทํ า น้ํ าร อ น-น้ํา เย็ น
แบบถั ง คว่ํ า ขนาดไม น อ ยกว า ๓๑X๓0X๙3
ซม. จํ า นวน 1 เครื่ อ งๆ ละ 12,900 บาท
(จั ด ซื้ อ นอกบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ ป
2561 เหตุ ผ ลเนื่ อ งจากหน ว ยงานมี ค วาม
จํา เป นที่ จ ะต องใชเ ครื่อ งทํ า น้ํ า ร อ น -น้ํ า เย็ น
แบบถังคว่ํ า ที่มีคุ ณสมบัติเ หมาะสมกับ การใช
งานของหนว ยงานจึงใหสามารถจัดซื้ อได ต าม
ราคาทองถิ่น)

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิก
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิ กผู ทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค จันจําปา
สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ตามที่ทา นประธานสภาฯไดตั้งขอสั งเกตวาการเสนอของบประมาณ
ในการสํารวจตลาดความตองการรวมถึง คุณสมบัติของครุภัณฑที่จะนํา มาใช งานวาเหมาะสมหรือใช ไดจริง กับ
สถานที่หรือสิ่งแวดลอมที่อยูหรือไม อยากจะฝากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหมีความละเอียดรอบคอบมากกวานี้
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องทํา
น้ํารอน – น้ําเย็น แบบตอทอ เปลี่ยนเปนแบบถังคว่ํา จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๒,๙๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องทํา
น้ํารอน – น้ําเย็น แบบตอทอ เปลี่ยนเปนแบบถังคว่ํา จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๒,๙๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๑๕.
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น แบบตอทอ เปลี่ยนเปนแบบถังคว่ํา จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๒,๙๐๐ บาท

รายการตอไปเชิญครับ
นางสาวนรินทร คมเมน เจาพนักงานการเงิน
เรี ย นท า นประธานสภาที่ เคารพ สื บ เนื่อ งจากรายการข า งต น กองสวั ส ดิการสั ง คมขอโอนเงิ น
งบประมาณรายจาย ดังนี้
ขอโอนลด
หมวดคา ครุ ภั ณฑ ประเภทครุ ภั ณฑ ง านบ า นงานครัว ค าเครื่ อ งทํ า น้ํา ร อน-น้ํา เย็ น แบบถั ง คว่ํ า
งบประมาณอนุมัติ 26,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 26,000 บาท ขอโอนลด 13,100 บาท คงเหลือเปนเงิน
12,900 บาท เนื่ องจากไดมี ก ารขอแก ไขเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดคํา ชี้ แ จง ทํ าใหจํา นวนเงินลดลงจาก
26,000 บาท เปนเงิน 12,900 บาท ดังนั้นจึงขอโอนลด 13,100 บาท
ขอโอนเพิ่ม
หมวดค าวัส ดุ ประเภทวั ส ดุคอมพิวเตอร งบประมาณอนุ มั ติ 100,000 บาท ป จ จุบันคงเหลื อ
58,600 บาท ขอโอนเพิ่ม 13,100 บาท รวมเปนเงิน 71,700 บาท เนื่องจากกองสวัส ดิการสั งคมมีความ
จํา เป นต องใช วัส ดุค อมพิว เตอร สํ า หรับ ใช ใ นการปฏิ บั ติง านภายในหนว ยงานซึ่ง ไม เพี ย งพอในการใช ง าน
ดังนั้นจึงขอโอนเพิ่ม 13,100 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนลดคาครุภัณฑงานบา นงานครัว โอนเพิ่มหมวดวัสดุ ประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร จํานวน ๑๓,๑๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนลดคาครุภัณฑงานบานงานครัว โอยเพิ่มหมวดวัสดุ ประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร จํานวน ๑๓,๑๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหโอนลดคาครุภัณฑงานบานงานครัว โอนเพิ่มหมวดวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน ๑๓,๑๐๐ บาท

๑๖
๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่
(กองวิชาการและแผนงาน) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนเปนญัตติ ๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขป ญหาความเดือดรอนใหกับ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรื่อง ขออนุมัติใ ชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํา นาจหนาที่
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ดวยเทศบาลนครอุบ ลราชธานีมี ความประสงคจะขออนุมั ติใช
จายเงินสะสม เพื่อแกไ ขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนและเพื่อดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ให
ครอบคลุม ซึ่งป จจุบั น เทศบาลนครอุบ ลราชธานีมี ย อดเงินสะสมที่นําไปใช ไดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 เมษายน
2562 จํานวน 339,040,123.67 บาท (สามรอยสามสิ บ เกาล านสี่ ห มื่ นหนึ่งรอยยี่ สิ บ สามบาทหกสิ บ เจ็ด
สตางค)
ดังนั้น เพื่อใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนไปตามระเบี ย บฯ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึง ไดจัดทํา
โครงการเพื่อขออนุมัติใชจายเงินสะสม จํานวน 49 โครงการ งบประมาณ 96,353,700 บาท และรายการ
จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 8,136,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้ น 104,489,700
บาท (หนึ่งรอยสี่ลานสี่แสนแปดหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) เสนอตอสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข อ 89
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ให กระทํ าไดเฉพาะกิ จการซึ่ง อยู ใ นอํา นาจหน าที่ ข ององคกรปกครองส ว นทอ งถิ่ นซึ่ง
เกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป นการเพิ่มพูนรายไดข ององคกรปกครองส วนทองถิ่ น
หรือ กิจการที่จัด ทํา เพื่อ บํ า บั ดความเดื อดรอนของประชาชน ทั้ง นี้ ตองเป นไปตามแผนพั ฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ไดส งเงินสมทบกองทุนสง เสริม กิ จการขององคกรปกครองสว นทองถิ่ นแตล ะประเภท
ตามระเบียบแลว
(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุ คลากรไม นอยกวาสามเดือนและกันไวอีก
รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําป นั้น เพื่อเป นคา ใช จายในการบริห ารงานและกรณีที่มี ส าธารณภั ย
เกิดขึ้น
(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้
ผูกพันให เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม เ กินหนึ่งป ถั ดไป หากไม ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหก าร
ใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึ งฐานะการเงินการคลัง ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
เหตุผล
เพื่อใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเป นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข องและเพื่อแก ไขปญหาความเดือดรอน
ให กับ ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุ บลราชธานีตามอํานาจหน าที่ ซึ่ งโครงการที่ เสนอขอรับ งบประมาณเป น
โครงการที่รวบรวมมาจากป ญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลผา นชองทางตางๆ เชน เวที

๑๗.
ประชาคม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ คํารองทั่วไป และนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น เทศบาล
นครอุบลราชธานีจึงไดจัดทําโครงการดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดา นคุ ณภาพชีวิ ต จํานวน 49 โครงการ
งบประมาณ 96,353,700 บาท และรายการจัดซื้อครุภั ณฑ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 8,136,000
บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 104,489,700 บาท ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยเทพโยธี 2
งบประมาณ 181,500 บาท
2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยเทพโยธี 8
งบประมาณ 158,800 บาท
3. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยพลแพนขวา แยก 1
งบประมาณ 136,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยอุปลีสาน 6
งบประมาณ 249,600 บาท
5. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยบูรพาใน 5
งบประมาณ 158,800 บาท
6. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถนนเจริญราษฎร
งบประมาณ 1,021,400 บาท
7. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยอุบล – ตระการ 3
งบประมาณ 181,500 บาท
8. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถนนภาษีเจริญ
งบประมาณ 1,326,000 บาท
9. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยอุบล – ตระการ 5
งบประมาณ 181,500 บาท
10. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยภาษีเจริญ 1
งบประมาณ 207,300 บาท
11. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยอุบล – ตระการ 7
งบประมาณ 90,700 บาท
12. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยอุบล – ตระการ 9
งบประมาณ 544,700 บาท
13. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยอุบล – ตระการ 14
งบประมาณ 164,000 บาท
14. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยอุบล – ตระการ 10
งบประมาณ 181,500 บาท
15. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยอุบล – ตระการ 8.2
งบประมาณ 144,400 บาท

๑๘.
16. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยอุบล – ตระการ 8.1
งบประมาณ 90,700 บาท
17. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยอุบล – ตระการ 8
งบประมาณ 90,700 บาท
18. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยราษฎรบํารุง 2
งบประมาณ 408,500 บาท
19. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยราษฎรบํารุง 4
งบประมาณ 181,500 บาท
20. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยแจงสนิท 2
งบประมาณ 256,600 บาท
21. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถนนศรีแสงทอง
งบประมาณ 590,100 บาท
22. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยสุขาสงเคราะห 11
งบประมาณ 1,134,900 บาท
23. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 12.3 (เลียบกองบิน)
งบประมาณ 680,900 บาท
24. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยบูรพานอก 2
งบประมาณ 204,000 บาท
25. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 21.1
งบประมาณ 181,500 บาท
26. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 21.2
งบประมาณ 226,900 บาท
27. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 21.3
งบประมาณ 249,600 บาท
28. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยถนนหลวง 2 (มณีรัตน)
งบประมาณ 226,900 บาท
29. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 21.4
งบประมาณ 204,000 บาท
30. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยธรรมวิถี 10
งบประมาณ 431,200 บาท
31. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยธรรมวิถี 12
งบประมาณ 158,800 บาท

๑๙.
32. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยเลี่ยงเมือง 3
งบประมาณ 295,000 บาท
33. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยธรรมวิถี 1
งบประมาณ 158,800 บาท
34. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 10
งบประมาณ 1,475,000 บาท
35. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 14
งบประมาณ 923,100 บาท
36. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 28.1
งบประมาณ 749,000 บาท
37. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 28
งบประมาณ 272,300 บาท
38. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 18
งบประมาณ 476,600 บาท
39. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนชลประทานทาบอ – ถนนชวาลานอก)
งบประมาณ 1,289,200 บาท
40. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยเลี่ยงเมือง 7
งบประมาณ 883,400 บาท
41. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยเลี่ยงเมือง 5
งบประมาณ 340,400 บาท
42. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก – ซอยพโลชัย 5)
งบประมาณ 1,781,900 บาท
43. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถนนเลียบแมน้ํามูล (ลํามูลนอย – ถนนพนม)
44. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง ถนนแจงสนิท

งบประมาณ 1,182,500 บาท
งบประมาณ 13,150,000 บาท

45. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะทุง ศรีเมือง
งบประมาณ 20,600,000 บาท
46. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะหวยมวง
งบประมาณ 24,250,000 บาท
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47. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะหนองบัว
งบประมาณ 16,200,000 บาท
48. โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส

งบประมาณ 1,282,000 บาท

49. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการควบคุมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
งบประมาณ 800,000 บาท
รายละเอียดโครงการฯ จํานวน 49 โครงการ ตามแบบแปลนและใบเสนอราคาของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี
รายการจัดซื้อครุภัณฑ มีจํานวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล
1. จัดหาครุภัณฑ สําหรับหองปฏิบัติการควบคุมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
จํานวน 1 หอง งบประมาณ 2,058,000 บาท ดังนี้
1. ชุดระบบสงสัญญาณถา ยทอดสด (Live Streaming System) จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
1.2 ชุดโปรแกรมจัดการสตรีมมิ่งภาพวีดีโอ (Video Streaming
Engine Software) จํานวน 1 ชุด
(จัดซื้อนอกบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
1.3 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง จํานวน 1 ตัว
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
1.4 เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
1.5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
1.6 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
/1.7 โตะทํางาน...
1.7 โตะทํางานพรอมเกาอี้ สําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 4 ชุด
(จัดซื้อนอกบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
1.8 อุปกรณอื่นๆ พรอมคาติดตั้ง
2. ชุดควบคุมระบบจอแสดงผล (Monitor Control) จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
2.1 Controller video wall 16 in 16 out จํานวน 1 เครื่อง
2.2 HDMI input card จํานวน 4 การด
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2.3 HDMI output card จํานวน 4 การด
2.4 TV monitor 55 inch จํานวน 9 เครื่อง
2.5 คาติดตั้งและฝกอบรม
รายการที่ 2.1 – 2.5 จัด ซื้อนอกบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ สํ าหรับ ฝา ยรักษาความสงบภายใน สํ านัก
ปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
2. จัดหาครุภั ณฑ สําหรับ หองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จํานวน 12 ห องๆ ละ
380,500 บาท รวมเปนเงิน 4,566,000 บาท 1 หอง ประกอบดวย
1.1 กระดานอิเล็กทรอนิกส (กระดานอัจฉริยะ interactive Board) จํานวน 1 ชุด
(จัดซื้อนอกบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
1.2 ชุดเครื่องขยายเสียงจํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
1. เครื่องขยายเสียง พรอมลํา โพงติดผนัง จํานวน 1 คู, ไมลลอย จํานวน 1 อัน
2. ตูสําหรับจัดเก็บชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ตู
(จัดซื้อนอกบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
1.3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
สําหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 3 หอง, โรงเรีย นเทศบาล 2 หนองบั ว จํานวน
3 หอง, โรงเรีย นเทศบาล 3 สามั คคีวิทยาคาร จํานวน 3 ห อง และโรงเรีย นเทศบาล 5
ชุมชนกานเหลือง จํานวน 3 หอง
3. จัด หาครุภัณ ฑ สําหรั บใชใ นการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริย ะ) จํานวน 4 ชุ ดๆ ละ
378,000 บาท รวมเปนเงิน 1,512,000 บาท 1 ชุด ประกอบดวย
2.1 กระดานอิเล็กทรอนิกส (กระดานอัจฉริยะ interactive Board) จํานวน 1 ชุด
(จัดซื้อนอกบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2.2 ชุดเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
1. เครื่องขยายเสียง พรอมลํา โพงติดผนัง จํานวน 1 คู, ไมลลอย จํานวน 1 อัน
2. ตูสําหรับจัดเก็บชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ตู
(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ)
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
ดังนั้น เทศบาลนครอุบ ลราชธานี จึง ขอเสนอญัตติข ออนุมั ติใช จ ายเงินสะสมเพื่อดํ าเนินการดังกล า ว
ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอมอบสํานักการชางเปนผูชี้แจงคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
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นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า และแสงสว า งภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี เดิมเราติดแบบหลอดฟลู ออเรสเซนต ๒ หลอด ความสวาง ๑๔ – ๑๕ ลั กซ เปลี่ ยนหลอด
LED ๑๐๐ – ๑๒๐ วัตต รัศมีกินพื้นที่ ๔ – ๕ เมตร เสาไฟหางกันประมาณ ๔ – ๕ เมตร
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิก
นายภพ ภูสมปอง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กระผมนายภพ ภูส มปอง สมาชิ กสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ผมไดมีการตรวจสอบทุกโครงในเรื่องแบบ เรื่องราคา ไดมีความถูกตองครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม / เชิญทานสมาชิกครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายประสงค จันจําปา สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตามที่ท านประธานสภาฯได ซักถามสภาฯก็ ส ามารถมองเห็ นในเป นรู ปภาพในเรื่องคุณ ภาพและคุณ สมบั ติ
และการนําไปใชประโยชนที่ถูกตองตามระบบราชการ แตมีสิ่ งหนึ่งที่เ ราไดรับ ทราบจากชาวบา นที่แจงผ านมา
ทางสมาชิ ก สภาฯ ไม ทราบวาทางฝ ายบริห ารหรือเจา หนาที่ที่ เ กี่ ยวของไดนํ าเสนอโครงการที่ได รับ แจงดว ย
หรือไม
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีอยูโครงการที่นําเสนอเขามาแลวครับ / ตอไปเราจะพิจารณาทีละโครงการ เริ่มโครงการที่ ๑ โครงการ
ปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า แสงสว า งภายใน เขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ซอยเทพโยธี ๒ งบประมาณ
๑๘๑,๕๐๐ บาท เชิญครับ
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรีย นทา นประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส ว นของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟา แสงสว างภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี ๒ รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
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- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี ๒ งบประมาณ ๑๘๑,๕๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี ๒ งบประมาณ ๑๘๑,๕๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวา งภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี ๒ งบประมาณ ๑๘๑,๕๐๐ บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๒ โครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี 8 งบประมาณ 158,800บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี 8 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๗ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี 8 งบประมาณ
158,800บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี 8 งบประมาณ
158,800บาทท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
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ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเทพโยธี 8 งบประมาณ 158,800บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๓ โครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยพลแพนขวา แยก 1 งบประมาณ ๑๓๖,๐00 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟา แสงสวา งภายใน เขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพลแพนขวา แยก 1 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๖ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพลแพนขวา แยก 1 งบประมาณ ๑๓๖,๐00 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพลแพนขวา แยก 1 งบประมาณ ๑๓๖,๐00 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยพลแพนขวา แยก 1 งบประมาณ ๑๓๖,๐00 บาท

๒๕.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๔ โครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยอุปลีสาน 6 งบประมาณ 249,600 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุปลีสาน 6 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๑๑ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุปลีสาน 6 งบประมาณ 249,600 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุปลีสาน 6 งบประมาณ 249,600 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยอุปลีสาน 6 งบประมาณ 249,600 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๕ โครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยบรูพาใน 5 งบประมาณ 158,800บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยบรูพาใน 5 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต

๒๖.
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๗ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิ ก ท า นใดอนุ มั ติ ใ ห ใ ช จ า ยเงิน สะสมในโครงการปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า แสงสว า งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยบรูพาใน 5 งบประมาณ 158,800บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิ ก ท า นใดไม อ นุมั ติ ใ ห ใ ช จา ยเงิ นสะสมโครงการปรั บ ปรุง ระบบไฟฟ า แสงสว า งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยบรูพาใน 5 งบประมาณ 158,800บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบา
นครอุบลราชธานี ซอยบรูพาใน 5 งบประมาณ 158,800บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ถนนเจริญราษฎร งบประมาณ 1,021,400 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเจริญราษฎร รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๔๕ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเจริญราษฎร งบประมาณ 1,021,400 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง

๒๗.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเจริญราษฎร งบประมาณ 1,021,400 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ถนนเจริญราษฎร งบประมาณ 1,021,400 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๗ โครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยอุบล - ตระการ 3 งบประมาณ 181,500บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 3 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๘ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 3 งบประมาณ 181,500บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 3 งบประมาณ 181,500บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 3 งบประมาณ 181,500บาท

๒๘.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๘ โครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ถนนภาษีเจริญ งบประมาณ ๑,๓๒๖,๐๐๐ บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของโครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟา แสงสวา งภายใน เขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนภาษีเจริญ รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๕๘ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนภาษีเจริญ งบประมาณ ๑,๓๒๖,๐๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนภาษีเจริญ งบประมาณ ๑,๓๒๖,๐๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ถนนภาษีเจริญ งบประมาณ ๑,๓๒๖,๐๐๐ บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๙ โครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยอุบล - ตระการ 5 งบประมาณ 181,500 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 5 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต

๒๙.
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๙ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 5 งบประมาณ 181,500 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 5 งบประมาณ 181,500 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 5 งบประมาณ 181,500 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยภาษีเจริญ 1 งบประมาณ 207,300 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยภาษีเจริญ 1 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๘ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยภาษีเจริญ 1 งบประมาณ 207,300 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง

๓๐.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยภาษีเจริญ 1 งบประมาณ 207,300 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยภาษีเจริญ 1 งบประมาณ 207,300 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยอุบล - ตระการ 7 งบประมาณ ๙๐,๗00 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 7 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๔ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 7 งบประมาณ ๙๐,๗๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 7 งบประมาณ ๙๐,๗๐0 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยภาษีเจริญ 1 งบประมาณ ๙๐,๗00 บาท

๓๑.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยอุบล - ตระการ 9 งบประมาณ ๕๕๔,๗๐๐ บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 9 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๗ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 9 งบประมาณ ๕๕๔,๗๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 9 งบประมาณ ๕๕๔,๗๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 9 งบประมาณ ๕๕๔,๗๐๐ บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๑๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยอุบล - ตระการ 14 งบประมาณ 164,000บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 14 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต

๓๒.
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๗ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 14 งบประมาณ 164,000บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 14 งบประมาณ 164,000บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 14 งบประมาณ 164,000บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๑๔ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยอุบล - ตระการ 10 งบประมาณ 181,500 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 10 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๘ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 10 งบประมาณ 181,500 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง

๓๓.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 10 งบประมาณ 181,500 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 10 งบประมาณ 181,500 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๑๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยอุบล - ตระการ 8.2 งบประมาณ 144,400 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8.2 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๕ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8.2 งบประมาณ 144,400 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8.2 งบประมาณ 144,400 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๓๔.
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8.2 งบประมาณ 144,400 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๑๖ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยอุบล - ตระการ 8.1 งบประมาณ 90,700 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8.1 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๔ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8.1 งบประมาณ 90,700 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8.1 งบประมาณ 90,700 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8.1 งบประมาณ 90,700 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๑๗ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยอุบล - ตระการ 8 งบประมาณ 90,700 บาท

๓๕.
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๔ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8 งบประมาณ 90,700 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8 งบประมาณ 90,700 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 8 งบประมาณ 90,700 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๑๘ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยราษฎรบํารุง 2 งบประมาณ 408,500บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยราษฎรบํารุง ๒ รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๑๘ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)

๓๖.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยราษฎรบํา รุง 2 งบประมาณ 408,500บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยราษฎรบํา รุง 2 งบประมาณ 408,500บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยราษฎรบํารุง 2 งบประมาณ 408,500บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๑๙ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยราษฎรบํารุง 4 งบประมาณ 181,500 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยราษฎรบํารุง 4 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๘ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยราษฎรบํา รุง 4 งบประมาณ 181,500 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยราษฎรบํา รุง 4 งบประมาณ 181,500 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ

๓๗.
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยราษฎรบํารุง 4 งบประมาณ 181,500 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๒๐ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยแจงสนิท 2 งบประมาณ 256,600 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 2 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๙ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 2 งบประมาณ 256,600 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 2 งบประมาณ 256,600 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 2 งบประมาณ 256,600 บาท

๓๘.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๒๑ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ถนนศรีแสงทอง งบประมาณ 590,100 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนศรีแสงทอง รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๒๖ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนศรีแสงทอง งบประมาณ 590,100 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนศรีแสงทอง งบประมาณ 590,100 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ถนนศรีแสงทอง งบประมาณ 590,100 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๒๒ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยสุขาสงเคราะห 11 งบประมาณ 1,134,900 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห 11 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต

๓๙.
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๘ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห 11 งบประมาณ 1,134,900 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห 11 งบประมาณ 1,134,900 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห 11 งบประมาณ 1,134,900 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๒๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยชยางกูร 12.3 งบประมาณ 680,900 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๓๐ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3 งบประมาณ 680,900 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง

๔๐.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3 งบประมาณ 680,900 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3 งบประมาณ 680,900 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๒๔ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยบูรพานอก 2 งบประมาณ 204,000บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๙ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยบูรพานอก 2 งบประมาณ 204,000บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยบูรพานอก 2 งบประมาณ 204,000บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยบูรพานอก 2 งบประมาณ 204,000บาท

๔๑.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๒๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยชยางกูร 21.1 งบประมาณ 181,500 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๘ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.1 งบประมาณ 181,500 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.1 งบประมาณ 181,500 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.1 งบประมาณ 181,500 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๒๖ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยชยางกรู 21.2 งบประมาณ 226,900 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกรู 21.2 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต

๔๒.
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๑๐ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกรู 21.2 งบประมาณ 226,900 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกรู 21.2 งบประมาณ 226,900 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกรู 21.2 งบประมาณ 226,900 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๒๗ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยชยางงกูร 21.3 งบประมาณ 249,600 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางงกูร 21.3 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๑๑ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางงกูร 21.3 งบประมาณ 249,600 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง

๔๓.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางงกูร 21.3 งบประมาณ 249,600 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางงกูร 21.3 งบประมาณ 249,600 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๒๘ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยถนนหลวง ๒ (มณีรัตน) งบประมาณ 226,900 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยถนนหลวง ๒ (มณีรัตน) รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๑๐ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยถนนหลวง ๒ (มณีรัตน) งบประมาณ 226,900 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยถนนหลวง ๒ (มณีรัตน) งบประมาณ 226,900 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยถนนหลวง ๒ (มณีรัตน) งบประมาณ 226,900 บาท

๔๔.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๒๙ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยชยางกูร 21.4 งบประมาณ 204,000 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.4 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๙ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.4 งบประมาณ 204,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.4 งบประมาณ 204,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.4 งบประมาณ 204,000 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๓๐ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยธรรมวิถี 10 งบประมาณ 431,200บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี ๑๐ รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต

๔๕.
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๑๙ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 10 งบประมาณ 431,200บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 10 งบประมาณ 431,200บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 10 งบประมาณ 431,200บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๓๑ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยธรรมวิถี 12 งบประมาณ 158,800บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 12 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๗ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 12 งบประมาณ 158,800บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง

๔๖.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 12 งบประมาณ 158,800บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 12 งบประมาณ 158,800บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๓๒ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยเลี่ยงเมือง 3 งบประมาณ 295,000บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 3 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๑๓ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 3 งบประมาณ 295,000บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 3 งบประมาณ 295,000บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 3 งบประมาณ 295,000บาท

๔๗.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๓๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยธรรมวิถี 1 งบประมาณ 158,800บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 1 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๗ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 1 งบประมาณ 158,800บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 1 งบประมาณ 158,800บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 1 งบประมาณ 158,800บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๓๔ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยชยางกูร 10 งบประมาณ 1,475,000บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 10 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต

๔๘.
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๖๕ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 10 งบประมาณ 1,475,000บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 10 งบประมาณ 1,475,000บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 10 งบประมาณ 1,475,000บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๓๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยชยางกูร ๑๔ งบประมาณ 923,100 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๑๔ รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๓๙ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๑๔ งบประมาณ 923,100บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง

๔๙.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๑๔ งบประมาณ 923,100บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๑๔ งบประมาณ 923,100บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๓๖ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยชยางกูร 28.1 งบประมาณ 749,000 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28.1 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๓๓ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28.1 งบประมาณ 749,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28.1 งบประมาณ 749,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28.1 งบประมาณ 749,000 บาท

๕๐.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๓๗ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยชยางกูร 28 งบประมาณ 272,300 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๑๒ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28 งบประมาณ 272,300 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28 งบประมาณ 272,300 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28 งบประมาณ 272,300 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๓๘ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยชยางกูร 18 งบประมาณ 476,600 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 18 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต

๕๑.
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๒๑ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 18 งบประมาณ 476,600 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 18 งบประมาณ 476,600 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 18 งบประมาณ 476,600 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๔๐ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยเลี่ยงเมือง 7 งบประมาณ 883,400 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 7 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๓๒ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 7 งบประมาณ 883,400 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง

๕๒.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 7 งบประมาณ 883,400 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 7 งบประมาณ 883,400 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๔๑ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยเลี่ยงเมือง 5 งบประมาณ 340, 400 บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 5 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๑๕ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 5 งบประมาณ 340, 400 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 5 งบประมาณ 340, 400 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 5 งบประมาณ 340, 400 บาท

๕๓.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๔๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ถนนเลียบแมน้ํามูล (ลํามูลนอย - ถนนพนม) งบประมาณ 1,182,500บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเลียบแมน้ํามูล (ลํามูลนอย - ถนนพนม) รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๔๘ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเลียบแมน้ํามูล (ลํามูลนอย - ถนนพนม)
งบประมาณ 1,182,500บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเลียบแมน้ํามูล (ลํามูลนอย - ถนนพนม)
งบประมาณ 1,182,500บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ถนนเลียบแมน้ํามูล (ลํามูลนอย - ถนนพนม) งบประมาณ 1,182,500บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๓๙ และ โครงการที่ ๔๒มันแตกตางกับโครงการอื่นอยางไร เชิญครับ
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
โครงการที่ ๓๙ และ โครงการที่ ๔๒ เปนโครงการที่ติดตั้งระบบไฟฟาเปนแบบเสาเหล็ กกลมเรียวเหมือน
แบบของกลมทางหลวงบริเวณถนนที่เราจะทําเป นถนนที่มีขนาดกวาง ซึ่งแตกตา งจากโครงการอื่นเพราะมีแต
โคมไฟกับกิ่ง แต ๒ โครงการนี้มีเสาไฟเพิ่มเขาไปดวยทั้งชุดเลย ใชตอมอปูน

๕๔.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
โครงการที่ ๓๙ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ถนนสรรพสิ ทธิ์
(ถนนชลประทานทาบอ - ถนนชวาลานอก) งบประมาณ 1,289,200บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ถนนสรรพสิ ทธิ์ (ถนนชลประทานท าบ อ - ถนนชวาลานอก) รายละเอีย ด
โครงการ ดังนี้
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๑๘ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนชลประทานทาบอ - ถนนชวาลานอก)
งบประมาณ 1,289,200บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนชลประทานทาบอ - ถนนชวาลานอก)
งบประมาณ 1,289,200บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบล
ราชธานี ถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนชลประทานทาบอ - ถนนชวาลานอก) งบประมาณ 1,289,200บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
โครงการที่ ๔๒ โครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟา แสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ถนนพโลชั ย
(ถนนชวาลานอก - ซอยพโลชัย 5) งบประมาณ 1,781,900บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญการงาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก - ซอยพโลชัย 5) รายละเอียดโครงการ ดังนี้

๕๕.
- รื้อถอนดวงโคมเดิม
- ติดตั้งโคม LED ไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต
- อุปกรณประกอบ จํานวน ๒๗ ชุด
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก - ซอยพโลชัย 5)
งบประมาณ 1,781,900บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก - ซอยพโลชัย 5)
งบประมาณ 1,781,900บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก - ซอยพโลชัย 5) งบประมาณ 1,781,900บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๔๔ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ถนนแจงสนิทงบประมาณ 13,150,000บาท
นายณรงคฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกปฏิบัติการ
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพ ในส วนของโครงการปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ าแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก - ซอยพโลชัย 5)
- ติดตั้งเสาโคมไฟหลอด LED ความสู ง 8.50 ม. บริเวณเกาะกลางถนนแจงสนิท จากตําแหนงแยก
หอนาฬิกา ถึง แยกดงอูผึ้ง (หนาซอยแจงสนิท 17) ความยาวรวมประมาณ 2000 ม.
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)

๕๖.
นายเฉลิมพล

มั่งคั่ง

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ลองปรับใหเปนแบบผสมระหวา งวอรม - เดยไลท ลองดูวาเหมาะสมหรือไม สวนฐานเสาจะเปนฐาน
เปนแบบสกรู และแยกมูดูล / มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม / เชิญทานสมาชิกครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายประสงค จันจําปา สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กระผมมีขอสังเกตวา โครงสรางที่เปนแบบสกรูลงกับฐานคอนกรีต ผมมีความเปนหวงเรื่องความแข็งแรง ประการที่
๒ เรื่องการใชไฟวอรม วาเหมาะกับชวงฝนตกนาจะใสประมาณกี่ดวง และแบบเดยไลท เหมาะจะใสกี่ดวงครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ฝากเจา หนาที่ช วยดูความเหมาะสมดวย ส ว นเรื่องความแข็ งแรงคิดวาทนทานและแข็ ง แรงพอสมควรมี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนแจงสนิทงบประมาณ 13,150,000บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนแจงสนิทงบประมาณ 13,150,000บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ถนนแจงสนิท งบประมาณ 13,150,000บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
โครงการที่ ๔๕ โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า แสงสว า งสวนสาธารณะทุ ง ศรี เ มื อ ง งบประมาณ
20,600,000 บาท เชิญครับ
นายณรงคฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกปฏิบัติการ
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพ ในส ว นของโครงการปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า แสงสว า ง
สวนสาธารณะทุงศรีเมือง
- ปรับยายเสาโคมไฟ High Mast เดิม ติดตั้งเสาโคมไฟ High Mast สูง 15- 20 ม. และเสาโคมไฟสูง
หลอด LED อื่นๆ ตําแหนงใหม บริเวณลานสนามหญากลางทุงศรีเมือง พื้นที่ ประมาณ 84x110 ม. และ
บริเวณโดยรอบ

๕๗.
- รื้อเปลี่ยนเสาโคมไฟเดิม ติดตั้งเสาโคมไฟ ใหมหลอด LED ความสูง 3.50ม.และ 0.80 ม. บริเวณลู
วิ่งรอบทุงศรีเมือง ความยาวรวม ประมาณ 850 ม.
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม / เชิญทานสมาชิกครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาฯ กระผมน.อ.บุ ญมี สุ ป รีย ชาติ สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มี ข อสั ง เกตเรื่อ งคูน้ํ ารอบทุ งศรีเ มื อง ขอชื่ นชมเรื่องน้ํ าท า นดู แ ลไดดี สั ง เกตจากชวงเทศกาลวันสงกรานต
ขอฝากเรื่องนกบริเวณทุงศรีเมือง เพราะจะไปรบกวนหรือมีการขับถายที่เปนพาหะของเชื้อโรคได และเรื่องของ
ตนไมเราตองดูแลรักษา รวมถึงสนามหญาหนาลานเทียนดวยครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ฝากฝ ายบริห ารและทางเทศบาลนครฯ ช วยดูแ ลดวยครับ / มี ส มาชิ กทานใดจะอภิป รายหรือไม / ไม มี
ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสวนสาธารณะ
ทุงศรีเมือง งบประมาณ 20,600,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสวนสาธารณะ
ทุงศรีเมือง งบประมาณ 20,600,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสวนสาธารณะ
ทุงศรีเมือง งบประมาณ 20,600,000 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
โครงการที่ ๔๖ โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า แสงสว า งสวนสาธารณะห ว ยม ว ง งบประมาณ
24,250,000บาท เชิญครับ
นายณรงคฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกปฏิบัติการ
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพ ในส ว นของโครงการปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า แสงสว า ง
สวนสาธารณะหวยมวง
- ติดตั้งเสาโคมไฟ High Mast สูง 20 ม.และ เสาโคมไฟสูง หลอด LED อื่นๆ ตําแหนงใหม บริเวณลาน
สนามหญาทิศตะวันออก สวนลานจอดรถ และริมถนนหลัก

๕๘.
- รื้อเปลี่ยนเสาโคมไฟเดิม ติดตั้งเสาโคมไฟ ใหมหลอด LED ความสูง ๖.๐๐ม.และ 0.80 ม. บริเวณลู
บริเวณทางเดิน/ลูวิ่งริมหวย และตลอดแนวทาง จักรยาน ความยาวรวมประมาณ 2,380 ม.
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2๓)
นายไพฑูรย พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิ กผู ทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย พรหมสอน
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยหลั กการก็เห็ นดวยที่จะทําให เกิดความสวางและความปลอดภัยกับ
สวนสาธารณะหวยมวง ขอเสนอแนะผานทานประธานสภาผ านไปยังผู บ ริห ารวาสวนสาธารณะหวยมวงนี้จะมี
หองน้ําอยูสองจุดคือ ฝงทางประตูทางเขาประมงและฝ งทางลานจอดรถตรง miracle of life แตไมแนใจวาที่
ผานมาตรงจุดลานจอดรถตรง miracle of life มีความไมพรอมหรือติดป ญหาอะไรเพราะไมคอยเป ดให บ ริการ
และสภาพหองน้ําก็ตองปรับปรุงใหเกิดความสะอาดและสวยงามมากขึ้น ขอตั้งไวเปนขอสังเกตครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ฝากทานปลัดฯดวยนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
สวนสาธารณะหวยมวง งบประมาณ ๒๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
สวนสาธารณะหวยมวง งบประมาณ ๒๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหใชจายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะ
หวยมวง งบประมาณ ๒๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอ ไปเป น โครงการที่ ๔๗ โครงการปรั บ ปรุง ระบบไฟฟ า แสงสวา งภายในสวนสาธารณะหนองบั ว
งบประมาณ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท เชิญครับ

๕๙.
นายณรงคฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกปฏิบัติการ
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ในสวนของงานปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะหนอง
บัว รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- ปรับปรุงดวงโคมไฟเสา High Mast เดิม เปลี่ยนเปนดวงโคมหลอด LED ติดตั้งเสาโคมไฟ High Mast
สูง ๒๐ ม. และเสาโคมไฟสูง หลอด LED อื่นๆ ตําแหนงใหม บริเวณลานสนามสนามกี ฬา และลานจอดรถทาง
ทิศตะวันออก
- รื้อเปลี่ยนเสาโคมไฟเดิมบางสวนติดตั้งเสาโคมไฟ ใหม หลอด LED ความสูง ๕.๐๐ ม.และ ๐.๘๐ ม.
บริเวณแนวทางจักรยานเดิมรอบนอกสวน
- รื้อเปลี่ยนเสาโคมไฟเดิมติ ดตั้งเสาโคมไฟใหมหลอด LED ความสูง ๓.๕๐ ม. และ ๐.๘๐ ม.บริเ วณ
แนวทางเดิน/ลูวิ่งเดิม
- รื้อเปลี่ ย นโคมไฟเดิมบริเวณเสาราวสะพานกลางสวน เปลี่ย นเป น ดวงโคมหลอด LED ตลอดทั้ ง
สะพาน ความยาวประมาณ ๑๒๕ ม.
อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๓(๗) และตาม พ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๒๓)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสมาชิกฯครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิ กผูท รงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค จันจําปา
สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เมื่อสั กครู ที่ทานสมาชิ กฯอภิปรายเรื่องน้ําที่เป นน้ําขยะ เราเคยเสนอ
โครงการกังหันปน ผมดู วาเราขับ เคลื่อนการปรับ ปรุงระบบไฟฟาแสงสวางขณะเดียวกันผมอยากจะเห็ นภาพ
ควบคูไปกับเรื่องของสิ่งแวดลอมนี่คือประการที่หนึ่ง ประการที่สองผมเคยไดรับคํารองเรียนจากผู ใ ชบ ริการก็คือ
พื้นผิวมันไมเรียบทําใหเกิดอันตราย ขอตั้งไวเปนขอสังเกตครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
สวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
สวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๖๐.
ที่ประชุม
มีม ติ อนุ มั ติ ให ใ ช จ า ยเงิ น สะสมโครงการปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า แสงสว า งภายใน
สวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสมาชิกฯครับ
นายฤทธิสรรค เทพพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายฤทธิส รรค เทพพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตนําเรียนในการปรับปรุงสวนสาธารณะประโยชน ทราบวา
มีส วนสาธารณะแห งหนึ่ งคือ สวนสาธารณะหนองนาควายอยูแถวๆโปลี อยากใหท างฝ า ยบริ ห ารบรรจุเ พื่ อ
ปรับปรุงใหเพียงพอแกประชาชนที่จะใชในการออกกําลังกายดวย
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ ต อไปเป นโครงการที่ ๔๘ โครงการติดตั้งป ายประชาสั มพันธอิเ ล็ กทรอนิ กส งบประมาณ
๑,๒๘๒,๐๐๐บาท เชิญครับ
นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิ กผู ทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายพงศธร โชติมานนท
นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอรชํ า นาญการ กองวิ ช าการและแผนงาน รายละเอี ย ดของโครงการติ ด ตั้ง ป า ย
ประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส มีดังนี้
จอ LED ขนาด ๕ x ๓ เมตร

๖๑.
- จุดประสงค เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆของเทศบาล
อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐(๙)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ฝายบริหารผมขอเรื่องหนึ่งวาภายใน ๑๕ วันนี้ให ทานนําโครงการที่ไดรับ อนุมัติครั้ง ที่ ๑,๒,๓ ไปติดตั้งที่
ชุมชน เชน ชุ มชนที่ ๑ ได ๔ โครงการก็ติดตั้ง ให เขาดูวาเรามีโครงการในชุมชนนั้นๆดั งตอไปนี้ จะเริ่มลงมือ
ปฏิบัติงานเมื่อไหร ทุกโครงการรวมเปนเขตของชุมชนลงไปภายใน ๑๕ วันนี้ขึ้นให ไดห รือไม มีสมาชิ กทานใดจะ
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส
งบประมาณ ๑,๒๘๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจาย โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส
งบประมาณ ๑,๒๘๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหใชจายเงินสะสมโครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส
งบประมาณ ๑,๒๘๒,๐๐๐ บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๔๙ โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการควบคุมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เชิญครับ
นายเจนณรงค นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
กราบเรียนท านประธานสภาที่เคารพและสมาชิ กผู ทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายเจนณรงค นามมณี
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กองวิชาการและแผนงาน รายละเอียดของโครงการมีดังนี้
- รื้อเปลี่ยนบานประตูทางเขา และระบบไฟฟา ส องสวางเดิม – ปรับปรุง พื้นที่จัดสั ดส วนกั้นห องใหม
จัดทําพื้นยกระดับกั้นผนังหองภายในใหมเ พื่อรองรับงานระบบกลองวงจรปด พื้นที่หองรวม ๘๕ ตรม.
- รายการงานปรับปรุงหองควบคุมและอุปกรณตางๆ
๑. ระบบไฟฟา
๒. Load panel (งานตูไฟ)
๓. ระบบแสงสวาง
๔. Power Outlet (งานนําไฟฟาเขาหอง)
๕. ระบบปรับอากาศ

๖๒.
๖. ชุดควบคุมการเขาออกพื้นที่
๗. Emergency Light (งานไฟสถานะแจงเตือน)
๘. งานพื้น
๙. งานปรับปรุงผนัง/ประตู
๑๐. Access Floor (งานยกพื้น)
๑๑. โตะหองควบคุม
- สถานที่ติดตั้งคือ ชั้น๒ ของอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.กํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํ านาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (๒๓) (๓๐)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงหองปฏิบั ติการควบคุมระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐บาท โปรดยกมือขึ้น /สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการควบคุมระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการควบคุมระบบกล องโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑจํานวน ๓ รายการ รายละเอียด ดังนี้ สํานักปลั ดเทศบาล จัดหาครุภัณฑ
สําหรับหองปฏิบัติการควบคุมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน ๑ หอง งบประมาณ ๒,๐๕๘,๐๐๐
บาท เชิญครับ
นายเจนณรงค นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพและสมาชิ กผู ทรงเกีย รติทุก ทาน สํ าหรับ รายการจัด หาครุภัณฑ
สํ าหรับ หองปฏิบั ติการควบคุมระบบกล องโทรทัศนวงจรป ด (CCTV) นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับ โครงการปรับ ปรุง
หองปฏิบัติการควบคุมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) รายละเอียดดังนี้
๑. ชุดระบบสงสัญญาณถายทอดสด (Live Streaming System) จํานวน ๑ ชุด ประกอบดวย
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ ๒ จํานวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

๖๓.
1.2 ชุ ดโปรแกรมจัดการสตรีม มิ่ งภาพวีดีโ อ (Video Streaming Engine Software) จํานวน ๑
ชุด (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
1.3 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช อง จํานวน 1 ตัว (จัดซื้อตามบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
1.4 เครื่องคอมพิวเตอร All in one สาหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามบั ญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
1.5 เครื่องสํ ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)
1.6 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
1.7 โตะทํางานพรอมเกาอี้ สํ าหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 4 ชุ ด (จัดซื้อนอกบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
1.8 อุปกรณอื่นๆ พรอมคาติดตั้ง
ตารางเปรียบเทียบราคาชุดระบบสงสั ญญาณถายทอดสด (Live Streaming System)
งบประมาณ ๙๖๑,๐๐๐ บาท

2. ชุดควบคุมระบบจอแสดงผล (Monitor Control) จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
2.1 Controller video wall 16 in 16 out จํานวน 1 เครื่อง
2.2 HDMI input card จํานวน 4 การด
2.3 HDMI output card จํานวน 4 การด
2.4 TV monitor 55 inch จํานวน 9 เครื่อง
2.5 คาติดตั้งและฝกอบรม
รายการที่ 2.1 – 2.5 จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

๖๔.
ตารางเปรียบเทียบราคาชุดควบคุมระบบจอแสดงผล (Monitor Control)
งบประมาณ ๑,๐๙๗,๐๐๐ บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
การทํางานของระบบนี้เปนอยางไรครับ
นายเจนณรงค นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
จอที่ติดตั้งนี้จะเปนจอระบบ Video wall จะสามารถควบคุมแยกเป นระบบ Matrix ก็คือเราจะสามารถ
เลือกขึ้นเลยวาจะดูจอไหน สามารถจัดการไดตามต องการ กล องที่เรามีทั้งหมดนี้ส ามารถขึ้นไดห มด สามารถ
เชื่อมโยงระบบเกากับระบบใหมได สามารถบันทึกไดประมาณ ๒๐ – ๒๕ วัน ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เราสามารถบันทึกลงแผนไดหรือไม
นายเจนณรงค นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
สามารถบันทึกไดแตตองมีการเพิ่มเติมอุปกรณวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในการบันทึกขอมูล ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ให ท านไปเสริ มตั ว นี้ใ นคราวตอไปด วยเพราะวาเอาไวต รวจสอบเวลาเกิ ดเหตุอ ะไรตา งๆเพื่อ ให เกิ ด
ประโยชนสูงสุดกับพี่นองประชาชน ระบบนี้สามารถทําอะไรไดบาง
นายเจนณรงค นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ระบบนี้จะสามารถรวบรวมข อมู ล ของกล องวงจรป ดทั้ งหมดเพื่อ ส ง ออกทางเว็บ ไซต ประชาชนจะ
สามารถเลือกดูกลองตามจุดที่ประชาชนตองการได ประชาชนสามารถมาติดตอที่ศูนยสั่ งการไดถาเกิดมีป ญหา
อะไรตางๆได และตัว Software ที่มากับ กล องชุ ด ๒๕๖ ตัวนี้ เราระบุใ น TOR เพื่อให มันรองรับ กับ Smart
city ดวย สามารถแสกนใบหนา แสกนทะเบียนรถไดครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ให ท านทํ ารู ป แบบการทํ างานเป น คูมือ วา ในเรื่ องของความมั่นคงนี้ เราทํา อะไรได บ า ง ในเรื่ องของ
การจราจรทําอะไรไดบาง ในเรื่องของภัยพิบัติเราทําอะไรไดบาง ในเรื่องของการบริการประชาชนเราทําอะไรได
บาง เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงขอมูลตางๆวาสามารถมาติดตอขออะไรไดบาง เชิญทานสมาชิกฯครับ

๖๕.
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เ คารพและสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติทุ กทาน กระผมนายบุ ญมี สุป รี ยชาติ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตเรียนถามในระบบการตรวจสอบของระบบอิเล็ กทรอนิกส นั้น
เป นเรื่องที่ดีส ามารถยอ นหลั ง ได ขอสอบถามวา ในศูนยค วบคุ มนี้เ จาหน าที่ใ นการควบคุมนี้ มีขั้น ตอนหรือ มี
บุคลากรในการดูแลอยางไร และพื้นที่ที่ครอบคลุมทั้งหมดนี้มีไปถึงตรงไหนขอสอบถามครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญครับ
นายเจนณรงค นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ครอบคลุมทั้งเทศบาลครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กลองตํารวจนี้เราเชื่อมตอไดหรือไม คือจุดที่มีกล องตํารวจอยูเ ราไมไ ดติดตั้งซ้ําซอนทําอยางไรเราถึงจะ
เชื่อมโยงกับกลองตํารวจได
นายเจนณรงค นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
เชื่อมโยงไดครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสมาชิกฯครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทา นประธานสภาที่เ คารพและสมาชิ กผู ทรงเกียรติทุกท าน ขอสอบถามเรื่องเจา หนาที่ที่
ควบคุมในศูนยสั่ งการ ปกติถาทํา งานตรงนี้จะตองประจํา การ ๒๔ ชั่ วโมง จึงอยากจะทราบวาในการปฏิบั ติ
หนาที่นั้นบริหารจัดการอยางไร
นายเจนณรงค นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ณ ปจจุบันนี้กลอง ๑๑๕ ตัว เราไมไดปฏิบัติหนาที่ ๒๔ ชั่วโมง แตเ มื่อเราสรางศูนยนี้เสร็จจะมีเ จาหนาที่
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม จัดหาครุภัณฑ สําหรับหองปฏิบัติการควบคุมระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน ๑ หอง งบประมาณ ๒,๐๕๘,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสม จัดหาครุภัณฑ สําหรับหองปฏิบัติการควบคุมระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน ๑ หอง งบประมาณ ๒,๐๕๘,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /
ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๖๖.
ที่ประชุม
มีมติ อนุ มัติให ใ ช จายเงิ นสะสมจัดหาครุ ภัณฑ สํ า หรับ ห อ งปฏิบัติ การควบคุมระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน ๑ หอง งบประมาณ ๒,๐๕๘,๐๐๐ บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนรายการ จัดซื้อครุภัณฑของสํานักการศึกษา จัดหาครุภัณฑสํ าหรับ ห องเรียนอัจฉริยะ (Smart
Classroom) จํานวน ๑๒ หอง หองละ ๓๘๐,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๔,๕๖๖,๐๐๐ บาท เชิญครับ
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กราบเรียนทา นประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู ทรงเกียรติและคณะผู บ ริห ารทุกทานครับ กระผมนาย
มนตตรี ธนะคุณ ผู อํานวยการสํ านักการศึกษา ในส วนของรายการจัดหาครุภัณฑสํ าหรับ ห องเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom) จํานวน ๑๒ หอง หองละ ๓๘๐,๕๐๐ บาท ๑ หอง ประกอบดวย
1. กระดานอิเล็ กทรอนิกส (กระดานอัจฉริย ะ interactive Board) จํานวน 1 ชุ ด (จัดซื้อนอกบั ญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2. ชุดเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
๒.1. เครื่องขยายเสียง พรอมลาโพงติดผนัง จํานวน 1 คู, ไมลลอย จํานวน 1 อัน
๒.2. ตูสาหรับจัดเก็บชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ตู (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
3. เครื่องสารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
สําหรับโรงเรียนเทศบาลบู รพาอุบ ล จํานวน 3 หอง, โรงเรีย นเทศบาล 2 หนองบัว จํานวน 3 ห อง โรงเรีย น
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จํานวน 3 หอง และโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง จํานวน 3 หอง
สําหรับรายละเอียดในนั้นผมขอมอบใหทานรองวีระชาติเปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญครับ
นายวีระชาติ สุขสันต รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
กราบเรีย นท านประธานสภาที่ เคารพ สมาชิ กผู ทรงเกีย รติ และคณะผู บ ริห ารทุก ทา นครับ สํ า หรับ
คุณลักษณะจําเพาะของกระดานอัจฉริยะก็คือดังนี้
- จอรับ ภาพเป นแบบ LED ขนาดของจอ ๘๖ นิ้ว เป นจอรับ ภาพที่รวม LED TV , คอมพิวเตอร และ
ระบบ Interactive เขาไวดวยกันในเครื่องเดียว ความละเอียดแบบ 4K Ultra-High Defination
- สามารถใชงานไดทั้งกับ ระบบปฏิบัติการ Andriod และ Windows
- สามารถใชงานดวยระบบสั มผัส Touch Screen หรือ Interactive ในตัวที่ส ามารถใช นิ้วและวัสดุอื่น
เชน ปากกา สัมผัสไดโดยสามารถสัมผัสไดพรอมกันได ๑๐ จุด
- สามารถเชื่อมตอแบบ WiFi Wireless LAN IEEE802.11 b/g/n ได
- มีชุดขาตั้งที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สามารถเคลื่อนยายได และมีรีโมทสํ าหรับควบคุมการทํางานของ
เครื่อง

๖๗.
- มีชุ ด Keyboard และ Mouse แบบ Wireless มาพร อมกั บตั วเครื่อ ง โดยสามารถใชง านรวมกั บ
ตัวเครื่องไดเปนอยางดี
- มีHard Disk ที่มีความจุ ๕๐๐GB จํานวน 1 หนวย
- สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณเสริมตางๆ ที่สามารถตอบสนอง โตตอบไปมาตอ User ได
- มีฟงกชั่ นที่ช วยอํ านวยความสะดวกในการวาดรูป ทรงทางเรขาคณิตตางๆ และมีฟงกชั่ นรองรับ การ
เรียนการสอน ๘ กลุมสาระการศึกษาพื้นฐาน
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
พูดงายๆเลยก็คือเปนเสมือนแท็บเลตขนาดใหญใชไหมครับ มีส มาชิ กทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/
ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดหาครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom) จํานวน ๑๒ หองๆละ ๓๘๐,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๔,๕๖๖,๐๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดหาครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom) จํานวน ๑๒ หองๆละ ๓๘๐,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๔,๕๖๖,๐๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหใชจายเงินสะสมจัดหาครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
จํานวน ๑๒ หอง หองละ ๓๘๐,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๔,๕๖๖,๐๐๐ บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเป นรายการ จั ดซื้อครุ ภัณฑของสํ านัก การศึ กษา จั ดหาครุ ภัณฑสํ า หรับ ใช ในการเรียนการสอน
(กระดานอัจฉริยะ) จํานวน ๔ ชุด ชุดละ ๓๗๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑,๕๑๒,๐๐๐ บาท
นายประสพ ปรุโปรง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจา ใหญองคตื้อ
กราบเรียนทา นประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู ทรงเกียรติและคณะผู บ ริห ารทุกทานครับ กระผมนาย
ประสพ ปรุโปรง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ สําหรับ รายการจัดหาครุภัณฑ
สําหรับใชใ นการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) จํานวน ๔ ชุด ชุดละ ๓๗๘,๐๐๐ บาท ๑ ชุด ประกอบดวย
๑. กระดานอิเล็ กทรอนิกส (กระดานอัจฉริยะ interactive Board) จํานวน ๑ ชุ ด (จัดซื้อนอกบั ญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
๒. ชุดเครื่องขยายเสียง จานวน 1 ชุด ประกอบดวย
๒.๑ เครื่องขยายเสียง พรอมลําโพงติดผนัง จํานวน ๑ คู, ไมลลอย จํานวน ๑ อัน
๒.๒ ตูสาหรับจัดเก็บชุดเครื่องเสียง จํานวน ๑ ตู

๖๘.
(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมติดใจคือของโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ วาทําไมถึงตองมีทุกหอง เชิญครับ
นายประสพ ปรุโปรง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
กราบเรียนทา นประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู ทรงเกียรติและคณะผู บ ริห ารทุกทานครับ กระผมนาย
ประสพ ปรุโปรง ผู อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบ าลพระเจาใหญองคตื้อ สํ าหรับ เหตุผ ลที่โ รงเรียน
เทศบาล ๔ มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ก ระดานครบทุ ก ห อง เพราะธรรมชาติลั ก ษณะการสอนจะไม เ หมื อ น
ประถมศึก ษาหรื อมั ธยมเพราะวา ของประถมศึ ก ษาหรื อ มั ธ ยมตารางสอนจะเป น ห อ งนี้ภ าษาไทย ห อ งนี้
คณิตศาสตร แตอนุบาลจะเรียนเหมือนกันทุกหองตามปฏิทินเลย การเรียนจะเหมือนกันพรอมกั น เช น กิจกรรม
ที่ ๑ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเสริมประสบการณ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
แลวทําไมจะตองมาเรียนเวลาตรงกัน คืออยากทราบว า บริห ารไดหรือไมสํ าหรับ ๒ กระดานที่มีอยูแลว
โรงเรีย นอื่นเขามีห ลายห อ งยั งใช เ พีย ง ๓ กระดาน แต อนุ บ าลมีเ พีย ง ๖ หอ ง ตองใช ทั้ง หมด ๖ กระดาน
ทานตองอธิบายตรงนี้ใหกระจาง แตผมก็อนุมัติใหทานไมไดอยูดีเพราะวาทานไมมีระบบปองกันไฟดับเลย
นายประสพ ปรุโปรง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
ขออนุญาตกราบเรียนวาเครื่องสํารองไฟฟาเราไดของบประมาณจากงบฯปกติมา ๖ เครื่อง แลวครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทานไดมา ๖ เครื่อง โดยที่ยังไมมีจอทานนําไปทําอะไร
นายประสพ ปรุโปรง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจา ใหญองคตื้อ
มีคอมพิวเตอรที่คุณครูใชงานในหองเรียนครับ ตอนที่เราใช จอตัวนี้ก็ส ามารถนําเครื่องสํ ารองไฟฟาไปใช
กับจอตัวนี้ได
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสมาชิกฯครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ จริง ๆที่ทานประธานไดซักถามเมื่อสั กครูนี้มันตรงกับ แนวคิด
ของผมที่อยากจะถามวาโรงเรียนในเทศบาลเราทั้งหมดมี ๕ แหง แตละแหงมีจํานวนห องและปริมาณนักเรียนที่
แตกตางกัน ซึ่งจริงๆผมก็ตั้งขอสังเกตวาเราจะใหโรงเรียนละ ๓ หอง ตามที่ขออนุมัติมา ผมก็ เ พียงอยากทราบ
วาอยางเช นบา นกานเหลืองนี้มีนักเรียนเทาไหร มีกี่ห อง แลวถาเราให ตามจํ านวนโรงเรียนกับใหตามจํ านวน
ปริมาณคุณภาพนักเรียนอยางไหนจะเกิดประโยชนสู งสุ ด โรงเรียนอนุบาลวัดพระเจาใหญองคตื้อถาพูดถึงแลว
เปนนักเรียนระดับตน ซึ่งจะเปนนักเรียนที่จะพัฒนาระดับไอคิวซึ่งเปนเรื่องที่นาสนับสนุน แตวาถาหากจะทําให
เกิดประโยชนสูงสุดอยางที่ทานประธานวาก็นาจะเปนเรื่องที่ดี

๖๙.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมก็เห็นดวยเพียงแตวาผมไมเขาใจวาทําไมถึงตองติดทุกหองเทานั้นเอง ผมเลยแปลกใจวาทําไมโรงเรียน
อนุบาลบริหารเวลาไมไดหรือ ๒.ดูจากการขออนุมัติมานั้นไมมีอุปกรณปองกันระบบเลย เชิญทานสมาชิกฯครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ในฐานะที่เ คยอยูใ นคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนใหญมากอน
ถาในลักษณะที่จะบริหารทรัพยากร ระบบนี้ผมเห็นดวยกับทานประธานสภาฯวาควรจะบริหารจัดการกอนแลว
คอ ยไปดํา เนิน การ ถ า มีเ หตุผ ลควบคุ ม ได ค อยว ากั นใหม ผมวา ควรจะนํา กลั บ ไปพิ จารณาใหม เ พื่อ ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือที่โรงเรี ยนอนุบ าลนี้ มีกระดานอั จฉริยะอยู ๒ กระดาน อยูมากี่ป แลว มีอยู ๖ ห อง ทา นใช ง านกัน
อยางไรทําไมถึงอยูได แสดงวา ๔ หองที่เหลือไมเคยไปเรียนเลยใชหรือไม เชิญครับ
นายประสพ ปรุโปรง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจา ใหญองคตื้อ
กราบเรียนทานประธานสภาที่เ คารพ ที่ ผ านมานั้นการบริ ห ารจั ดการก็คือลั กษณะการสอนปฐมวัย นี้
ช วงเวลาแตล ะกิจกรรมจะใช เ วลาสั้ นมากเพียงกิจกรรมละ ๒๐ นาที มันก็จะตอเนื่อ งเป นแผนบูรณาการไป
ตลอดทั้งวัน จะไมเหมือนกับประถมและมัธยมครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
อยางนั้นยิ่งบริหารงาย ทานมีอยู ๖ หอง มีจอ ๒ จอ ทานก็หมุนไป ไมจําเป นตองติดประจําห องเลย ติด
สวนกลางแลวหมุนเวียนกันใชงาน เชิญครับ
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่เ คารพ ในส วนของโรงเรียนเทศบาล ๔ ก็จะมีอนุบ าล ๒ อนุบ าล ๓ ซึ่ง
ระดับ อายุจะแตกตางกัน สํ าหรับกระดานอั จฉริยะ ๒ กระดาน นั้นเราไดมาเมื่อสองปที่แลว เหตุผลที่ทําไม
โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓ และ ๕ ชื่อเปน Smart Classroom แตโรงเรียนเทศบาล ๔ ชื่อเปน จัดหาครุภัณฑ สา
หรับใชในการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) เนื่องจากวาแผนในโครงการในแผนพัฒนานั้นจะเป นคนละชื่ อ
กันอันนี้คือที่มา สวนการบริห ารจัดการนั้นโรงเรียนเทศบาล ๔ ที่ขอมาทั้ง ๔ ห องนั้นก็อยากไดให ครบ จริงๆ
แลวถาไมไดทั้ง ๔ หอง ก็ขอสัก ๑ หองไดหรือไมครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ถาสามารถใหคําอธิบายกับผมไดผมก็สามารถอนุมัติใหไดทั้ง ๔ กระดาน ผมอยากสอบถามวา ๒ ป ที่ได
กระดานไป ๒ หอง แสดงวาที่เหลืออีก ๔ หองไมไดใชงานเลยใชหรือไม เชิญครับ
นายประสพ ปรุโปรง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจา ใหญองคตื้อ
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ที่ผานมาเราไดลองสลั บ หมุนเวียนให ห องเรียนตางๆเขามาใช คณะ
ครูใหขอคิดเห็นวาถาเด็กจะไดรับประโยชนก็คือจะตองให แตล ะห อง เพราะวา เด็กประจําอยูที่ห องอยูแลวก็ได
เรียนในหองนั้นตลอดทั้งวันก็จะเกิดประโยชนสูงสุดมากขึ้นครับ

๗๐.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิกฯครับ
นายไพฑูรย พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิ กผู ทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย พรหมสอน
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอตั้งขอสังเกตสองประเด็น ประเด็นที่ ๑ จากการชี้แจงของหนวยงานที่
เกี่ยวของนั้นฟงแลวยังไมเห็นถึงความจําเปนและความคุมคาวาเดิมมี ๒ กระดาน แลวจะขอเพิ่มอี ก ๔ กระดาน
สําหรับ ๒ กระดาน ที่มีอยูสามารถบริหารจัดการไดห รือไมอยางไรแลว การตองขอเพิ่มอี ก ๔ กระดาน ตามที่
ทานผูอํานวยการสํานักศึกษาและผูอํานวยการโรงเรียนไดชี้แจงนั้นขอมูลยังไมชัดเจนวามีความจํ าเป นหรือความ
คุมคาดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยา งไร ประเด็นที่ ๒ ในฐานะที่ผ มเป นฝ ายเลขาในการ
จัดหาคอมพิวเตอรของหนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยของจั งหวัดนั้น เปนแนวทางที่กําหนดไว วาถา มี
เครื่องคอมพิวเตอรจะตองมีเ ครื่ องสํ ารองไฟดวยในทุ กหนวยในการจัดหา ตามการชี้ แจงทานบอกวาทานได
จัดหาเครื่องสํารองไฟฟาเผื่อไวแลว แสดงวาเมื่อซื้อกระดานอัจฉริยะทานตองไปถอดเครื่องสํ ารองไฟฟา มานั่น
แสดงวาเครื่องสํารองไฟฟาไมมีอยูในคอมพิวเตอรเดิมหรือไม หากไลเรียงวาโรงเรียนทานมีคอมพิว เตอรกี่เครื่อง
และเครื่องสํารองไฟฟากี่เครื่อง เปนไปตามมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่ องตอเครื่องสํ ารองไฟ ๑ เครื่อง
หรือไม นี่ก็ ไมมีข อมูล แสดงให เกิด ความไมชั ด เจน จึงเปนสองเหตุ ผ ลที่ฟ งดูแล ว อยากจะให งบประมาณไป
ดําเนินการครับ ทางสมาชิ กฯหลายๆทานก็ให ความสําคัญกับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะเด็ก แตสิ่ งที่ชี้ แจง
มานั้น ยังไมเห็นภาพถึงความชัดเจนและความคุมคารวมทั้งความจํ าเป นที่จะใหนําไปดําเนินการ ขออนุญาตนํา
เรียนเปนขอสังเกต ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดหาครุภัณฑสําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจา
ใหญองคตื้อ ใชในการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) จํานวน ๔ ชุด ชุดละ ๓๗๘,๐๐๐ บาท
งบประมาณ ๑,๕๑๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดหาครุภัณฑสําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาล
พระเจาใหญองคตื้อ ใชในการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) จํานวน ๔ ชุด ชุดละ ๓๗๘,๐๐๐ บาท
งบประมาณ ๑,๕๑๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มี ม ติ ไม อ นุ มั ติ ให ใ ช จ า ยเงิ น สะส มจั ด ห าครุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ โ รงเรี ย นเทศบาล ๔ อนุ บ าล
พระเจาใหญองคตื้อ ใช ในการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) จํานวน ๔ ชุ ด ชุ ดละ ๓๗๘,๐๐๐ บาท
งบประมาณ ๑,๕๑๒,๐๐๐ บาท

๗๑.
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ เชิญทานสมาชิกฯครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่ เ คารพและสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติทุก ทาน ขออนุญาตนํ าเรี ยนเกี่ย วกับ
เรื่องการพัฒนา เนื่องดวยไดรวมงานพัฒนากับ ทานรองนายกฯประชา กิจตรงศิริ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน เวลา
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีทาง อสม. ช วยดํ าเนินการ มีหัว ขอ ที่จะนําเรียนในที่ป ระชุ มเพื่อหารืออยู ๓ กลุ ม
หลัก ๑.กลุมงานพัฒนา และทําความสะอาด ๒.พื้นที่ถนนจะตองปรับปรุง เป นโคงอันตรายมาก ๓.พื้นที่ทับ ซอน
เทศบาลนครอุบ ลฯ, เทศบาลประทุม, และอบต.ไรนอย การพัฒนาและทําความสะอาดนี้จะรวมกันทําความ
สะอาดในพื้นที่เขตหัวโคงคันหวยก็ทํางานรวมกันตามนโยบาย ๔ + ๑ ก็คือ ๑.ฝ ายบริห าร ๒.ขาราชการประจํา
๓.ผูนําชุมชน ๔.สมาชิกสภาฯ และหนวยงานของจังหวัดที่จะตองมาช วยดู ในหั วขอที่ ๓ ตอไปพื้นที่ที่จะตองทํา
การปรับปรุงเนื่องจากรอยตอถนนตรงนี้เปนถนนคันคลองในพื้นที่ตรงนี้ผมจะมีความชํานาญมาก เมื่อ ๓๐ ปที่
แล ว พื้น ที่ ต รงนี้ ยั ง ไม เป น ถนน ในป จ จุ บั น นี้ถ นนตรงนี้จ ะเป น อั นตรายมากเพราะเปน ทางโค ง ปกติ ถ า ไม
เชี่ ยวชาญพื้นที่นี้ ตอนกลางคืนจะอันตรายมาก ส วนเรื่องพื้นที่ทับ ซอนนั้นต องขออนุญาตให ทานรองประชา
เพราะทานอยูมานานคงจะทราบดีในหัวขอที่ ๓ นี้ การพัฒนาพื้นที่นี้ส ามารถเป นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษไดและใน
พื้นที่แบงเขตนี้คอนขางจะมีปญหา ขออนุญาตทานประธานให ทานรองประชาเป นผู ชี้ แจงวาพื้นที่นี้มันทับ ซอน
อยางไร เราจะตองบริหารจัดการอยางไรที่จะตองดูรวมกันนะครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองฯประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาและสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ค รั บ กระผมนายประชา กิ จ ตรงศิ ริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คือพื้นที่นี้เทาที่ทราบเนื่องจากวาผมมีที่ดินแปลงหนึ่ง ติดตรงถนนเส นนี้อยู
ก็มีขอพิพาทกันเพราะทางเทศบาลตําบลปทุมเองเทาที่ผ มติ ดตามมาก็คือวาพอหมดโฉนดแปลงที่ดินนี้เ ปนของ
เทศบาลนครอุ บ ลฯ แต ตรงฟุ ตบาธนี้ เ ป น ของเทศบาลตํ า บลปทุ ม พอไปดู ในรายละเอี ย ดเพราะว า เราก็
คลางแคลงใจในเรื่องนี้กั นมานาน เพราะว าทางเทศบาลตํ าบลปทุ มเองเขาก็ว าเป น ของเขา แต พอไปดูใ น
หลักฐานกันจริงๆแลวมันยังไมมีการมอบ เพราะเมื่อกอนเปนที่ของชลประทานที่เขาขอใช พื้นที่กับทางราชพัส ดุ
หรืออะไรสักอยางหนึ่ง เสร็จแลวพอเขาจะคืนเขาตองคืนกับราชพัสดุกอน เสร็จแล วทางราชพัส ดุจะมอบให ใคร
ก็มอบไป แตทั้ง นี้ดวยไดยินเล าๆต อกันมาวามีการประชุ มในครั้งหนึ่ งแลวก็ทางทา น ส.ส.เกรียง ขออนุญาต
ที่เอยนาม ทานก็มีการประชุมในสมัยของทานผูวาฯเสริม ถาผมจํ าไมผิ ดวาเขาขอดูแลให พื้นที่ตรงนี้ใ หเ ทศบาล
ตําบลปทุมเปนคนดูแล ซึ่งเราเองก็ไมสบายใจเพราะวาพอพื้นที่สกปรกหรือไมมีการดูแลฟุตบาตตางๆนี้เ ทศบาล
นครอุ บ ลจะเข า ไปก็ เ หมื อนไม ใ ช แต ถ า ไม เ ขา ไปทางชาวบ า นเองก็ คิ ด ว า เป น ของเทศบาลนครอุ บ ลฯ
เพราะฉะนั้นเทาที่เราทราบก็คือวาถาจะใหถูกตองก็คือจะตองใหทางชลประทานคืนใหราชพัสดุไปกอ นทาง

๗๒.
กรมธนารักษกอนแลว ทางกรมธนารักษจะให ใครคอยวากันอีกที หนึ่ง แตมันเป นการปรารภในที่ป ระชุ มของ
จังหวัดวามอบใหทางเทศบาลตําบลปทุมเปนคนดูแล
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ดูประกาศทายกฤษฎีกาของเทศบาลนครอุบ ลฯวาคลุ มพื้นที่แคไ หนกอน เรื่องแรกเลยไปดูพื้นที่ของเรา
กอนวาประกาศทายกฤษฎีกาคลุ มแคไหน เราจะใช เขตนั้นเป นการทํางาน ถานอกเหนือจากเขตเทศบาลนคร
อุบลฯเราคอยมาวากันอีกที หาใหไดกอนวากฤษฎีกาของเทศบาลนครอุบลฯหมุดมันอยูต รงไหน ไปให ที่ดินสอบ
เขตใหม เอาตามราชกิจจานุเบกษาเปนหลัก ถาราชกิจจาฯบอกวาพื้นที่ช นตรงนั้นตรงนี้ให เราไปลากเส นพื้นที่
กอนวานี่คือพื้นที่เราใครก็ล้ํ าพื้นที่เ ราไมได เอาตามราชกิจจาฯที่ป ระกาศ ราชกิจจาฯนี้ล งพระปรมาภิไธยเอา
ตรงนั้นมาแลวเดี๋ยวมาคุยกันนะครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับ ตรงพื้นที่ตรงนี้มันจะเปนตัว S มากๆ ซึ่งรถขับ มาจากทางนูนขับ มานี้ตรงมาตกน้ําหลาย
ครั้งแลวครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
พื้นที่ตรงนี้ถามันยังมีขอพิพาท ใหทานโยธาออกแบบเอางบจังหวัดทําเลย เชิญทานสมาชิกฯครับ
นายภพ ภูสมปอง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาที่เ คารพและสมาชิ กผู ทรงเกี ยรติทุ กท าน กระผมนายภพ ภู ส มปอง
สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ในการพัฒนาตรงห วยวั งนองนี้ทางกรมโยธาธิการก็มีแ ผนงานที่จ ะ
ดําเนินการอยูครับ ซึ่งเปนงบในการพัฒนาเมืองซึ่งก็ส ามารถเสนอเขาไปได ถาเป นงานเรงดวนก็อยากให ทาง
เทศบาลตําบลปทุมและเทศบาลนครอุบลฯเดี๋ยวผมจะส ง Master Plan ความต องการเขาไปเราจะส งไปที่กรม
โยธาเพื่ อ ของบประมาณในงบส ว นของ Function เพิ่ มเติม ให ซึ่ งก็ ไ ดมี ความคิดที่ จะทํ าตรงนี้ใ ห ทั้ง รอบๆ
หวยวังนอง
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เดี๋ยวใหทานประชุมหารือกัน อะไรที่เทศบาลทําไดทํา อะไรที่เทศบาลทําไมไดให โยธาไป จะไดมีเจา ภาพ
ชั ดเจน ในสวนเรงดวนตรงนี้จะทํา อยา งไรกอนจะติดตั้งระบบปองกันอุ บั ติเหตุ เช น ระบบสั ญญาณไฟเตือ น
ป องกัน บนระดั บ ระนาบอั น นี้ ม อบให เ ทศบาลดํ า เนิ น การก อ น ผมขอมอบให ทา นปลั ด เทศบาลเสนอตั้ ง
คณะทํ างานพัฒนาห ว ยวัง นองขึ้ นมา เดี๋ ยวเอาทั้ง เทศบาลนครอุบ ลฯ, เทศบาลประทุ ม, และอบต.ไรนอ ย
ทั้งหมดมาปรึกษาหารือกันแลวมาดูประกาศทายกฤษฎีกาของทั้งสามแหงเลยวาเป นอยางไร ถาปรากฏวามันไม
แตะห วยวังนองเลยแล วที่ต รงนี้เป นที่ใครคอยมาหาตรงนี้กันอีกที เสนอความคิด นี้ไปที่จังหวัดก็ไดแลวเดี๋ย ว
จังหวัดจะเปนสื่อกลางใหในการพัฒนานะครับ เชิญทานรองฯยอดยุทธครับ
นายยอดยุ ทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นทา นประธานสภาและสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ค รั บ กระผมนายยอดยุ ท ธ เดชรุ ง เรื อ ง
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขออนุญาตเกริ่นนํานิดหนึ่งวาเมืองอุบลเรามีอนุสรณเชิงสั ญลัก ษณอยู

๗๓.
อยางหนึ่งคือตนเทียนอยูทุงศรีเมืองอยูตนเดียว แตจริงๆลืมไปว าแมน้ํามูล ของเรามีจุดเดน มีความเป นมาตางๆ
ซึ่งไดวางเวนจากการพัฒนานานพอสมควร ซึ่งฝายบริห ารโดยเฉพาะอยา งยิ่งทานนายกเทศมนตรี กับ ทีมงานก็
ไดปรึกษาหารือกับทางผูรูโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะสถาปตยกรรมวา ทําอยางไรเราจะปรับ ปรุง
ภูมิทัศนของริมแมน้ํามูล ใหมีความสวยงามและเปนจุดเดนเสริมให ดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่ งตางๆเหลานี้ก็คิดวา
สิ่งที่จะพัฒนาเชิ งระบบของการปรับปรุงภูมิทัศน ให มันชั ดเจนก็คือการศึกษาความเป นไปไดและวิจัยพัฒนา
ซึ่งได ห ารื อกับ ทางมหาวิทยาลั ย อุบ ลฯ ว าได ทําเรื่องการศึกษาโครงการศึ กษาวิจัย แนวทางการพัฒนาและ
ออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศนฟนฟูริมแมน้ํามูลเทศบาลนครอุบลราชธานีขึ้น ซึ่งคราวๆก็คือไดศึกษากันไปแล ว
ยังไมมีรายละเอียดชั ดเจนนัก แตงบประมาณที่คาดวา ไดป รึกษาหารือกันวาจะประมาณสองล านกวาบาทจะ
เสนอสภาฯ แตวาดวยความไมพรอมจึงขอเกริ่นนํากอนวาคราวหนาจะนําเสนอพรอมทั้งคณาจารยมานําเสนอ
การออกแบบเชิงระบบที่ไดออกแบบไวแลวนั้นนํามาเสนอสภาฯเพื่อการของบประมาณในการศึกษาตอไปครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ฝากทานนิดหนึ่งวาหอการคาเขาก็ทําเรื่องนี้ดวย เอามาผูกโยงกันจะไดพัฒนาไปในทางเดียวกัน เชิญทาน
รองฯประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิ ก ผู ทรงเกียรติค รับ ผมขอเล าคร าวๆนิด หนึ่ งวา ทา นนายกฯ
สมปรารถนา กระผมและท า นรองฯยอดยุ ท ธ ได มี โ อกาสประชุ ม ร วมกั บ ทางมหาวิท ยาลั ย อุบ ลราชธานี
มีการหารือที่จะทําโครงการตรงนี้คราวๆ คือวาริมตลิ่ งตรงถนนริมแมน้ํามูล ตั้งแตตลาดใหญไ ปจนถึงวัดกลางนี้
เราจะทําทางวิ่งกับทางจักรยานออกไปในแมน้ําเลยเส นทาง ๑.๘ กิโลเมตร ไปกลั บ ก็ประมาณ ๓.๖ กิโลเมตร
เป นทางไปและกลั บ แตไปอยูในริมตลิ่ งในน้ําเลยทั้งทางวิ่ง และทางจักรยาน แลวก็มีการทํา สะพานขามเป น
สะพานแขวนแตออกแบบเปนรูปพญานาคขามไปยังฝ งวารินฯ สามารถวิ่ง และป นจักรยานไปฝ งวารินฯจะเปน
หลักเขตแหงใหม ทีนี้การทําวิจัยตรงนี้ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็รับไปทําวิจัยและออกแบบทั้ง หมดรวมทั้ง
การทําประชาพิจารณ แตวาในการทําตรงนี้เราก็เลยเสนอวาตึกตลาดใหญตรงนี้ ขอทําพวงเขาไปดวยวาชั้ น ๒
ชั้ น ๓ นี้เราจะทําอะไรไดบ างให เขาวิจัยให เราดวยวาจะพัฒนารวมกั นไปเลย ทั้งที่จอดรถในตลาดใหญและ
อาคารตรงนี้ทํารวมกันมาและทําตั้งแตตลาดใหญไปถึงวัดกลาง ถาอยางนั้นเดี๋ยวในการนําเสนอคราวตอไปก็ จะ
ขอเชิญทางหอการคาเขามารวมหารือดวย และของบประมาณในการทําวิจัยและศึกษาการออกแบบประมาณ
สองลานกวาบาท ซึ่งรายละเอียดยังไมพรอมแตขอนําเสนอคราวๆกอนครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ถาอยางนั้นผมขอเพิ่มอีกหนอยนะครับ เพราะทางทานผู วาฯก็อยากให มันเกิดขึ้นและก็อยากให มีห อชม
เมืองตรงนี้ แตห อชมเมื องจะเปนรูป อะไรเทา นั้นเอง และอี กจุดหนึ่ง ตรงเกาะหาดวัดใตนี้ส ามารถพัฒนาได
หรือไม ตรงจุดนี้อ ยูในความดู แลของป าไมใ ช ไหมครั บ ผมอยากพัฒนาตรงนี้เ ปน หลั กเขตของการทองเที่ย ว
เปนไปไดหรือไมถาจะใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเขาศึกษาตรงนี้ไปดวย ถาจะทําตรงนี้ให เ ปนแหล งทองเที่ยว
ทําสะพานแขวนที่มันเป นอัตลั กษณและรอบเกาะแหงนี้ก็มีลานจักรยานอะไรตางๆ พัฒนาเกาะนี้ใหเปนแหลง

๗๔.
ทองเที่ยวอนุรักษตนไมไว ถาทําไดตรงนี้จะเปนจุดหนึ่งที่นักทองเที่ยวมาแลวอยากอยูเมืองอุบ ลฯ ฝากไวดวยนะ
ครับ เชิญทานสมาชิกฯครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิ กผูท รงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค จันจําปา
สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เกี่ยวกับ เรื่องนี้จริงๆมั นเหมือนกับ วาเรายังขาดการบู รณาการ เทา ที่
ทราบทางหลวงชนบทก็ออกแบบของบประมาณจะทําถนนเลี ยบไปถึงในเมือง ผมไดเห็ นโครงการเขาเบื้องตน
เพราะฉะนั้นถาเปนไปไดเราบูรณาการใหมันเกิดแบบสมบูรณตามที่ทานประธานไดรวมกั บ ทานผู วาฯอยากเห็น
ภาพเมืองอุบลใหมันชัดเจน ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งวาภารกิจของเทศบาลนครอุบลราชธานีจริงๆแล วที่ผ านมา
เราอยูในเรื่องของโครงสรางพื้นฐานใหความสําคัญตรงนี้คอนขางสู งทั้งๆที่เรามีภารกิจในยุทธศาสตรอื่นๆ เช น
ในยุท ธศาสตรก ารพัฒนาเศรษฐกิจ ในชุ มชนเรายั งไมไ ดเข าไปเลย หรือการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งชุ มชน ซึ่งตรงนี้ผ มคิดวาถาเปนไปไดผมอยาก
ใหพวกเราไดรวมกันเสนอในยุทธศาสตรอื่นๆควบคูไ ปกั บ ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน ผมเคยปรึกษากับ ทาง
ทานรองฯประชาวาเรามีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลถาเกิดวาเราให กลุ มนั้นมามีส วนรวมคือเขาเป นส วนหนึ่ง
ของคนในชุมชนและในสิ่งที่เราแตงตั้งขึ้นมากับ ทางมหาวิทยาลั ยอุ บ ลราชธานีในการออกความคิดดีๆที่จะเห็น
ภาพในสิ่งที่เราอยากใหเกิดขึ้น ผมอยากใหมีเวทีตรงนี้มากๆแล วเราก็จะเกิดความเห็ นในทิศทางเดียวกันเราจะ
เสนออะไรตางๆก็จะไดเร็วขึ้น กราบขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสมาชิกฯครับ
นายไพฑูรย พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิ กผู ทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย พรหมสอน
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอสนับ สนุนโครงการที่ทานรองฯยอดยุทธนําเสนอตอสภาฯ นครพนม
เขามีอุโมงคจักรยานเลียบแมน้ําโขงเราก็นาจะมีอุโมงคจักรยานวิ่งเลี ยบแมน้ํามูล เห็ นดวยครับ และส วนหนึ่งที่
ทานสมาชิกฯไดกลาวผมเขาไปดวยกับ การพัฒนาห วยวังนอง ของหวยมวงรอบๆระยะทาง ๒ กิโลเมตรกวาๆ
รอบๆหนองบั ว ๑.๒ กิโ ลเมตร ห ว ยวั งนองนี้ ๘ กิโ ลเมตร ก็ เป นอีกทางเลื อกหนึ่ งที่ จะสามารถวิ่ง และป น
จักรยานไดรวมทั้งการสัญจรอยางปลอดภัยและมีแสงสวางเพียงพอ ยินดีส นับ สนุนที่จะใหเ กิดการพัฒนาซึ่งเปน
ความทาทายวาไมไดอยูในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแห งใดแหงหนึ่ง แตถาสามารถบูรณาการรวมกัน
ไดก็จะเปนประโยชนแกพี่นองประชาชนและเป นปอดแหงใหมใหกับชาวอุบลครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครั บ มีส มาชิ ก ทา นใดจะอภิป รายเพิ่ม เติ มหรือ ไม ครั บ /ไม มี เมื่ อไมมี ผมขอประกาศป ดสมั ย
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ โดยทานผู วาราชการจังหวัดฯไดมีป ระกาศ
ใหมีการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑๖ เมษายน เป นตนไป
มีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไข

๗๕.
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุ มสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศปดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บัดนี้
***** ปดประชุมเวลา 12.55 น *****
(ลงชื่อ) ...................................ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ).................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต อัปกาญจน)
(นายชัยยันต จันลองคํา)
เจาพนักงานธุรการชํา นาญงาน
หัวหนางานเลขานุการสภา
(ลงชื่อ) ............................. ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..............................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอัมพล ทองพุ)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม
สภาเทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับ นี้แลว เมื่อวันที่......................................................
(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย พรหมสอน)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นายฤทธิสรรค เทพพิทัก ษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ
(นายภพ ภูสมปอง)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุ มฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
...........................................................................................

(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

